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6 
អារតភកថា 

លក្ខណៈអំណោយផលនៃអាកាសធាតុ ខ្យល់បរិសុទ្ធ ណទ្សភាពធម្មជាតិដទ៏ាក្ទ់ាញ វាលណមម នបតង 

ៃិងពណ៌មាស ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ធៃធាៃស្រ៉ែ នរពណ ើ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ០៥ វបបធម្៌បងបអូៃជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតចិ ៃិងធៃធាៃជាណរចើៃណទ្ៀត បណងកើតបាៃជាសកាា ៃពុលដ៏ពិណសសសរមាបក់ារអភិវឌ្ឍវិសយ័ 

ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ៃិងណអក្ូណទ្សចរណ៍ ស្ដលមាៃលក្ខណៈពិណសស

ណោយស្ែក្ ខ្ុសស្បេក្ពតីំបៃ់ដនទ្ក្នុងរបណទ្ស ៃិងបោា របណទ្សម្ួយចំៃៃួក្នុងតបំៃ់។  

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ក្ំពងុសថ ិតក្នុងដំោក្់កាលក្ណំណើៃ (Growth 

Stage) នៃវដាជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍ វិសយ័ណទ្សចរណ៍ (Life Cycle) ស្ដលណោរណពញណៅណោយសកាា ៃុពល

សរមាប់ការអភិវឌ្ឍនាណពលអនាគត បណងកើតជាកាលាៃុវតាភាពសតាៃុម្ត័សម្បូរស្បបសរមាប់ការវិៃិណោគ 

ៃិងបណងកើតតនម្េបស្ៃថម្ក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍  ៃិងអៃារវិស័យនានាគំរទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ណសដឋក្ិចច

ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ៃិងណសដឋក្ិចចជាតទិាងំម្លូ។ 

ជាម្យួសកាា ៃុពលទាងំអសណ់ៃេះ ៃិងណរកាម្ការគិតគូរស្វងឆ្ងា យ ទ្លូំទ្លូាយ ៃិងរគប់រជុងណរជាយ 

រាជរោឋ ភបិាលណរៀបចំ ៃិងោក្់ណចញ “ស្ផៃការណម្អភវិឌ្ឍៃ៍វសិយ័ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ”ី ណដើម្បីជា

រតីវិស័យចងអលុបង្ហា ញយៃាការ ៃិងទ្សិណៅយុទ្ធសាស្រសាសំខាៃ់ៗសរមាបក់ារអភវិឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណ េ្ើយតបណៅៃឹងចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងរយៈណពល (២០២១-២០៣៥) ៃិងបោា  

ឆ្ងន ំខាងម្ុខ្។ 

ក្នុងៃ័យណៃេះ រាជរោឋ ភបិាលតរម្ង់ទ្ិសការអភិវឌ្ឍក្នងុរក្បខ្ណឌ យុទ្ធសាស្រសា របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

ណោយ រណលើសាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង ៃិងរបភពធៃធាៃសកាា ៃុពលសរមាប់ការវិៃិណោគ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យ 

ណទ្សចរណ៍ ៃិងអៃារ វិស័យគំរទ្ ក្នុងក្ាីសងឹឹម្របក្បណោយសុទ្ិដឋៃិិយម្  ការអភិវឌ្ឍរបក្បណោយ

ៃិរៃារភាព ៃិងការទ្ទ្លួខ្សុរតូវនៃវិស័យណៃេះ ៃឹងបណងកើតបាៃជាផលរបណោជៃណ៍សដឋក្ិចច-សងគម្សរមាប ់

របជាពលរដឋម្លូោឋ ៃ ៃិងរួម្ចំស្ណក្ដល់ការស្ែរក្ាការោរ ៃិងអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ ណបតិក្ភណឌ

វបបធម្៌ ៃិងរក្ាបាៃៃូវអតាសញ្ញា ណណដើម្របស់ណខ្តា។ 

រាជរោឋ ភិបាលឯក្ភាពក្ំណតយ់ក្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណគលណៅណអក្ូណទ្សចរណ៍លោំប់អៃារជាតិ 

ៃិងជាណខ្តាដ៏សំខាៃ់ក្នុងការផគត់ផគងផ់្កក  បស្ៃេ ៃិងស្ផេណ ើ សរមាប់បំណពញតរម្ូវការក្នុងរបណទ្ស ៃិងនៃ

ដល់ការនំាណចញណៅទ្ីផារណរៅរបណទ្ស។  



 

រាជរោឋ ភបិាលក្៏ឯក្ភាពក្នងុការក្ំណតអ់ាទ្ភិាពសំខាៃ់ៗចំៃួៃ០៦ ស្ដលរតូវរក្ាទ្ុក្សរមាបក់ារ

អភិវឌ្ឍ ៃិងរតវូក្ំណត់អំពីវិសាលភាពនៃសក្ម្មភាពវិៃិណោគ ៃងិអភិវឌ្ឍតំបៃទ់ាងំណៃេះឲ្យបាៃចាសល់ាស ់

ស្ដលរួម្មាៃ៖ ១). តបំៃរ់ណបៀងណអក្ណូទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍ធម្មជាតនិៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ៥ 

២). តបំៃរ់ណបៀងណទ្សចរណ៍វបបធម្ ៌ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍ ប រូសា-ោក្ោ់ ំ៣). រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ៤). តបំៃ់

រសកុ្អរូរាងំភាា បជ់ាម្យួការអភវិឌ្ឍរពលាៃយៃាណ េះម្ណឌ លគិរ ី៥). តបំៃរ់បជំុជៃនៃរសកុ្ណកាេះស្ញក្ ៃងិ 

៦). តបំៃណ់ទ្សចរណ៍សមាហរណតាម្រចក្រពសំ្ដៃ។ 

ណដើម្បីសណរម្ចម្ហិចឆតាខាងណលើ រាជរោឋ ភបិាលគំរទ្ការោក្ណ់ចញៃូវយុទ្ធសាស្រសា  ៃិងស្ផៃការ

សក្ម្មភាពស្ដលបាៃក្ំណតក់្នុងស្ផៃការណម្ណៃេះ ៃិងសមូ្ណសន ើឲ្យរក្សួង សាថ បៃ័ោក្់ពៃ័ធទាងំអស់ យក្ស្ផៃការ

ទាងំអស់ណៃេះ ណៅណរៀបចំស្ផៃការគំរទ្តាម្វិស័យណរៀងខ្េួៃ ៃិងអៃុវតាឲ្យមាៃរបសិទ្ធភាព ណរកាម្សាម រតីទ្ទ្ួល

ខ្ុសរតូវខ្ពស់ អៃុណលាម្តាម្ទ្សសៃទាៃ “ការអភវិឌ្ឍបណរម្ើការអភរិក្ស ការអភរិក្សរទ្រទ្ងដ់លក់ារអភវិឌ្ឍ”។ 

ណជាគជ័យ ៃិងស្ផេផ្កក នៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ ក្៏អារស័យផងស្ដរណលើការចលូរមួ្ ៃិងសហការ

សអ ិតរម្តួ សុីជណរៅ ៃិងការទ្ទ្ួលខ្ុសរតូវរវាងភាគីោក្់ព័ៃធនានា ជាពិណសសការជរម្ញុក្ិចចសហការនៃ

ភាពជានដគូ “រដឋ-ឯក្ជៃ-របជាពលរដឋ-នដគអូភវិឌ្ឍ” (4Ps)។ ក្នុងៃ័យណៃេះ រាជរោឋ ភបិាលក្ស៏ូម្គំរទ្

ឲ្យមាៃការបណងកើតៃូវយៃាការសាថ ប័ៃចាសល់ាស់ក្នុងការរគប់រគង ៃិងសរម្ួលក្ិចចដណំណើរការនៃការអៃុវតា

ស្ផៃការណម្ណៃេះ ទាងំណៅ ន ក្ជ់ាតិ ៃិងណៅ ន ក្់ណរកាម្ជាត ិរពម្ជាម្ួយការបណងកើតអងគភាពរគបរ់គងណគលណៅ

ណទ្សចរណ៍អាទ្ភិាពទាងំ០៦ ដូចបាៃក្ំណត់ក្នុងស្ផៃការណម្ណៃេះ។  

រាជរោឋ ភបិាល ៃឹងខ្តិខ្ំរគប់រគង ៃិងណោេះរសាយ ៃិភយ័ ៃិងបញ្ញា រប ម្នានាស្ដលអាច

ណក្ើតមាៃណែើងឥតណរគងទ្ុក្ដចូជាក្រណីវិបតាិជំងកឺ្ូវីដ-១៩ជាណដើម្ ណដើម្បីបណងកើតលក្ខខ្ណឌ អំណោយផល 

ក្នុងបរិោកាសបរិោបៃ័ន សណរម្ចឲ្យបាៃតាម្ចក្ខុវិសយ័ ៃិងណគលណៅស្ដលបាៃក្ំណត់ ណោយ រណលើ

ភាពបត់ស្បៃ ៃិងការរបកាៃ់ខាា ប់ៃូវអបបមាទ្ខ្ពស់។ 

ជាទ្ីបញ្ចប់ ក្នុងនាម្រាជរោឋ ភិបាល ខ្្ុំសូម្អំោវនាវ ៃិងណសន ើឲ្យរគប់ភាគីោក្់ព័ៃធ ផាល់អាទ្ិភាពខ្ពស់

ដលក់ារអៃុវតាជាក្់ស្សាងស្ផៃការណម្ណៃេះ ទាងំណលើទ្ិដឋភាពបណចចក្ណទ្ស ៃិងហរិញ្ាវតថុ ពិណសសការណគៀងគរ

ធៃធាៃហិរញ្ាវតថុចំបាច់ ណដើម្បីធានារបសិទ្ធភាព ៃិងរបសិទ្ធផលក្នុងដំណណើរការនៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្។ 

នែា  ស្ខ្ ឆ្ងន ំ េ្ូវ រតីស័ក្ ព.ស. ២៥៦៥ 

ណធវើណៅរាជធាៃីភនណំពញ, នែាទ្ី ស្ខ្ ឆ្ងន ំ២០២១ 

         នាយករដ្ឋតន្រនេ ី

 

 

       សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន  



 

មាតិកាសម្ខេប 

ខ្េមឹ្សារសណងខបរបតបិតា ិ.................................................................................................... i-ii 

ណសចក្ាណីផាើម្៖ ភាពចំបាចន់ៃស្ផៃការណម្អភវិឌ្ឍវស័ិយណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី.................................... ១ 

ជំរូកទ១ី៖ ការវិភាគ្វិស័យម្ទសចរណ៍ និខអនេរវិស័យគពំ្ទកនខុម្េតេតណឌ លគ្ិរី ចកេុវិស័យ ២០២១-២០៣៥ . ៣ 

ផ្នែកទ១ី៖ ការវភិាគយុទធសាស្រ ត្ .......................................................................................................... ៤ 

១-  វិស័យណទ្សចរណ៍ក្នុងបរិបទ្មិ្ៃចាស់លាស់ .................................................................. ៤ 

២- ទិ្ដឋភាពរួម្នៃការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ................................................. ៧ 

៣- បរិការណ៍សំខាៃ់ៗនៃអៃារវិស័យគំរទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ............ ១៥ 

៤- ការវិភាគ SWOT នៃវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ..................................................៣៣ 

ផ្នែកទ២ី៖ ការកំណត់ចកខវុិ្ ័យ គោលបំណង  និងគោលគៅ ............................................................... ៣៦ 

១-  ចក្ខុវិស័យ ....................................................................................................... ៣៦ 

២-  ណគលបំណង ................................................................................................... ៣៧ 

៣- ណគលណៅ ....................................................................................................... ៣៧ 

ជំរូកទ២ី៖ ការកំណតព់្កបេណឌ យ៊ុទធសាន្រសេ និខយនេការអន៊ុវតេ ................................................. ៣៨ 

ផ្នែកទ១ី៖ ក្កបខណឌ យុទធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យគទ្ចរណ៍ .................................................................. ៣៩ 

១- ការក្ំណត់តំបៃ់ណទ្សចរណ៍អាទិ្ភាពសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ ................................................. ៣៩ 

២- ការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃងិវិៃិណោគក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ .................................. ៤២ 

៣- ការពរងងឹគុណភាពណទ្សចរណ៍ ៃងិធៃធាៃម្ៃុសសគំរទ្ ................................................. ៤៩ 

៤- ការផសពវផាយ ៃិងពរងឹងរូបភាពវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ..................................... ៥១ 

៥- ការអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធអៃារវិស័យគំរទ្ដលក់ារអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ ..................... ៥៣ 

៦- ការតភាា ប់ ការសរម្លួការណធវើដំណណើរ ៃងិណធវើសមាហរណក្ម្មក្នុងរក្បខ្ណឌ ជាតិ ៃងិតំបៃ់ ............ ៦៨ 

ផ្នែកទ២ី៖ ការកំណត់យនតការអនុវតត ................................................................................................. ៧៣ 

១- ធៃធាៃហិរញ្ាវតថុសរមាប់អៃុវតាស្ផៃការណម្ ................................................................. ៧៣ 

២-  យៃាការសាថ ប័ៃ ៃិងអភិរក្ម្នៃការអៃុវតា ................................................................... ៧៤ 

៣- ការតាម្ោៃ រតតួពៃិតិយ ៃិងវាយតនម្េ ....................................................................... ៧៤ 

៤- ការរគប់រគង ៃភិយ័ណដើម្បីណរតៀម្ោក្់ណចញណសោរីយ ូស្ក្តរម្ូវ ....................................... ៧៥ 

ណសចក្ាសីៃនោិឋ ៃ ........................................................................................................... ៧៦ 

ឧបសម្ពៃ័ធ ក្- ស្ផៃការសក្ម្មភាពអៃវុតាស្ផៃការណម្ ................................................................... ៧៧ 

ឧបសម្ពៃ័ធ ខ្-  វធិសីាស្រសា រសាវរជាវ ៃងិចងរក្ងស្ផៃការណម្ ............................................................. ៩៦ 

ឧបសម្ពៃ័ធ គ- ទ្ៃិនៃយ័បស្ៃថម្ជារកាហវកិ្ តារាង ៃងិរបូភាព ............................................................. ៩៧ 

ឯក្សារណោង .............................................................................................................. ១០៣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ ើម្ប ី

“ការអភវិឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍របក្បណោយឧតាមាៃវុតដៃ ៍

រមួ្ចសំ្ណក្ដលក់ារអភវិឌ្ឍរបក្បណោយៃរិៃារភាព ៃងិបរោិបៃ័ន 

ទាងំស្ផនក្ណសដឋក្ចិច-សងគម្ម្លូោឋ ៃ ៃងិការអភរិក្សធៃធាៃធម្មជាត”ិ 

  



 i 

េលឹតសារសម្ខេបព្បតិបតេ ិ

១. ការណរៀបចំ ៃងិោក្់ណចញ “ស្ផៃការណម្សរមាបអ់ភវិឌ្ឍៃ៍វស័ិយណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ”ី េ្ុេះបញ្ញច ងំពី

ភាពចំបាច់របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្នុងការណរតៀម្លក្ខណៈសម្បតាិក្នុងការចប់យក្កាលាៃុវតាភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យ 

ណទ្សចរណ៍ ស្ដលក្ពំុងមាៃក្ំណណើៃគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ ណោយ រណលើភាពរងឹមានំៃសកាា ៃពុលរបស់ខ្េួៃ។ 

២. ភាពចំបាច់នៃការណរៀបចំស្ផៃការណម្ណៃេះ គឺអារស័យណលើចំណចុខាេ ំងរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រួម្មាៃ ទី្១). 

លក្ខណៈពិណសសនៃសកាា ៃុពល ៃងិធៃធាៃណទ្សចរណ៍ដ៏សម្បូរស្បប ជាពិណសសណអក្ូណទ្សចរណ៍ ណទ្សចរណ៍ធម្មជាត ិ

ៃិងវបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលមាៃ ម្ភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ជាណរចើៃទ្រម្ង់ ៃិងណរចើៃរបណភទ្ 

ទី្២). ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា  ៃងិអាកាសធាតអុំណោយផល បណងកើតបាៃជាមូ្លោឋ ៃដ៏រឹងមាកំ្នងុការជំរុញការអភិវឌ្ឍអៃារវិស័យ

គំរទ្ ជាពិណសសវិស័យ ក្សិក្ម្ម ក្សិ-ឧសាក្ម្ម ឧសាហក្ម្មស្ក្នចន ៃិងអៃារ វិស័យនានាស្ដលមាៃសកាា ៃពុលក្នងុការ

បណងកើតតនម្េបស្ៃថម្សរមាប់វិស័យណសដឋក្ិចច ទី្៣). ការវិៃិណោគក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិវិស័យោក្់ពៃ័ធនានា ស្ដលមាៃ

ការណក្ើៃណែើងជាបៃាបនាទ ប់ រសបជាមួ្យការរបណម្ើលណម្ើលអំពអីនាគតរបក្បណោយសុទិ្ដឋិៃយិម្របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីៃងិ

ទី្៤). ការធានាបាៃៃូវសៃាិសុខ្ សុវតថិភាព ៃិងសោា ប់ធាន ប់សងគម្ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលជាក្តាា ធានាបាៃៃូវទំ្ៃុក្ចិតា

ជៃូណភៀ្វណទ្សចរ ៃងិអនក្វិៃិណោគ។ 

៣. ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ទាម្ទារឲ្យមាៃគតិគូរៃូវក្តាា សំខាៃ់ៗមួ្យចំៃៃួរួម្មាៃ 

ទី្១). របពៃ័ធតភាា ប់ណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗណៅជបួការលំបាក្ ស្ដលណធវើឲ្យការអភិវឌ្ឍណគលណៅទាងំណនាេះណៅ

មិ្ៃទាៃម់ាៃភាពទូ្លំទូ្លាយ ទី្២). ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធអៃារវិស័យរទ្រទ្ង់វិស័យណទ្សចរណ៍ រួម្មាៃការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត 

អគគិសៃ ីការរគប់រគងសំណល ់ការជំរុញផលតិក្ម្មក្នុងណខ្តា របពៃ័ធទំ្នាក្់ទំ្ៃង ៃិងវិស័យោក្់ពៃ័ធនានា ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃ

ភាពលអរបណសើរណពញណលញ  ស្ដលទាម្ទារឲ្យមាៃការវិៃិណោគ ៃងិស្ក្លម្អបស្ៃថម្ របក្បណោយបណចចក្វិទ្ា ៃងិៃវាៃវុតាៃ៍ខ្ពស់ 

ទី្៣). ធៃធាៃម្ៃុសសបណរម្ើការក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ ក្ណ់ៅមាៃក្រមិ្ត ៃងិរតូវការពរងឹងបស្ៃថម្ ខ្ណៈស្ដលចំៃៃួ

ណភៀ្វណទ្សចរ រតូវបាៃពាក្រណ៍ មាៃក្ំណណើៃកាៃ់ស្តណរចើៃនាណពលអនាគត ៃិងទី្៤). គុណភាពផលតិផល ៃិងណសវាក្ម្ម

ណទ្សចរណ៍ ចំបាច់រតូវមាៃការពរងងឹបស្ៃថម្ ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់ជាតិ ៃងិអាសា ៃ។ 

៤. សាថ ៃភាពវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្ក៏្ំពងុរប ម្បញ្ញា គៃេេឹះម្ួយចៃំៃួរួម្មាៃ ទី្១). ការ

រគប់រគងដីធេី ៃងិការស្បងស្ចក្តំបៃអ់ភិរក្ស ៃងិអភិវឌ្ឍៃក៍្នុងណខ្តា ណៅមាៃភាពរបទាញរបទ្ង់ ៃងិទាម្ទារឲ្យមាៃការ

ក្ំណត់រពំរបទ្ល់ឲ្យចាស់លាស់ ទី្២). ការទ្ស្រនាទ ៃដីនរពក្នងុតំបៃអ់ភិរក្ស ណៅស្តណក្ើតមាៃជាបៃាបនាទ ប់ ស្ដលទាម្ទារឲ្យ

មាៃការចត់វិធាៃការចាប់ណោយភាពម្ុឺងមា ត់ ទី្៣). បស្រម្បរម្លួអាកាសធាតុ បាៃក្ំពងុជេះឥទ្ធិពលណៅណលើបរិសាថ ៃ

ធៃធាៃធម្មជាតិក្នងុណខ្តា ស្ដលណធវើឲ្យប េះោលក់ារោដុំេះ ៃងិវិស័យមួ្យចំៃៃួ ៃងិទី្៤). ការហូរចូលវបបធម៌្ពីខាងណរៅ 

ស្ដលបាៃក្ំពងុជេះឥទ្ធិពលដលក់ារអភិរក្សរបនពណីវបបធម៌្របស់សហគម្ៃ៍ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

៥. ចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ណៃេះ គជឺំរុញការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាណគលណៅណទ្សចរណ៍លំោប់អៃារជាត ិ

ៃងិជាណខ្តាដ៏សំខាៃក់្នងុការផគតផ់គងផ់្កក  បស្ៃេ ៃងិស្ផេណ ើ សរមាប់បំណពញតរម្ូវការក្នងុរបណទ្ស ៃងិនៃដលក់ារនំាណៅ

កាៃ់ទី្ផារណរៅរបណទ្ស រួម្ចំស្ណក្ណធវើឲ្យតំបៃ់ភូមិ្ភាគឦសាៃស្ដលមាៃណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាសនូល កាេ យជាប ូលណសដឋក្ិចចទី្៤ 

ខ្ណៈស្ដលណៅឆ្ងន ំ២០៣៥ ចំៃៃួណភៀ្វអៃារជាតិម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃពាក្រណ៍ ៃឹងណក្ើៃណែើងដលរ់បមាណ 

៩០ មឺុ្ៃនាក្ ់ រសបណពលស្ដលចំៃៃួណភៀ្វក្នុងរសុក្ ៃងឹណក្ើៃណែើងដល់ជាង ២ លាៃនាក្ ់បណងកើតការង្ហររបមាណ ៨ មឺុ្ៃ

ក្ស្ៃេង ៃងិបណងកើតចំណូលណោយផ្កទ លរ់បមាណ ៥០០ លាៃដុលាេ រ ៃងិណោយរបណោលរបមាណ ១.០០០ លាៃដុលាេ រ 



 ii 

ជាមួ្យណម្គុណរបសិទ្ធភាព (Multiplier Coefficient) ចំៃៃួ ២ដង ចក្់បញ្ចូលក្នុងណសដឋក្ិចចជាតិ ៃិងណសដឋក្ិចចណខ្តា

ម្ណឌ លគិរី រពម្ជាមួ្យការរក្ាតលុយភាពឲ្យបាៃមឺុ្ងមា តរ់វាងការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចច ណទ្សចរណ៍ ៃងិអៃារវិស័យគំរទ្ 

ជាមួ្យការអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ វបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ណដើម្បីធានាស្ផេផ្កក នៃការអភវិឌ្ឍណសដឋក្ិចច-សងគម្ជាអតិបរមា 

 រណលើណគលការណ៍នៃការស្បងស្ចក្ផលរបណោជៃ៍របក្បណោយសម្ធម៌្ណៅដល់ភាគោីក្ព់ៃ័ធ។ 

៦. ណដើម្បីសណរម្ចចក្ខុវិស័យនៃស្ផៃការណម្ណៃេះ រាជរោឋ ភបិាលក្ំណតៃ់ូវណគលណៅគៃេេឹះចៃំៃួ៤គឺ ទី្១). 

ណលើក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យកាេ យជាវិស័យអាទិ្ភាពម្ួយ រមួ្ចំស្ណក្បណងកើៃរបាក្់ចំណូល 

ឱកាសការង្ហរ ៃងិកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្ក្នងុសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃ ទី្២). ជំរុញឲ្យវិស័យណទ្សចរណ៍កាេ យជាយៃាការដ៏មាៃ

របសិទ្ធភាព ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យណសដឋក្ិចចណខ្តា ៃិងការអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ ៃិងវបបធម៌្  រណលើណគលការណ៍ៃិរៃារភាព 

ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវ ទី្៣). ផសពវផាយក្ិតាៃុភាពរបស់ណខ្តា ជាណគលណៅណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍វបបធម៌្

លោំប់អៃារជាតិ ទាងំក្នុងរបណទ្ស តំបៃ់ ៃងិពភិពណលាក្ ៃងិទី្៤). ជំរញុការចលូរួម្ ៃងិសហការពីរគប់ភាគោីក្់ពៃ័ធ 

(4Ps) ទាងំស្ផនក្សាធារណៈ ស្ផនក្ឯក្ជៃ នដគអូភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃងិសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃ រពម្ជាមួ្យណភៀ្វណទ្សចរ ណដើម្បីធានា

ៃិរៃារភាពនៃវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិអៃារវិស័យគំរទ្ណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី របក្បណោយរបសិទ្ធភាព ៃិងរបសិទ្ធផល។ 

៧. ណដើម្បីសណរម្ចចក្ខុវិស័យ ៃងិណគលណៅស្ដលបាៃណលើក្ណែើងខាងណលើ រាជរោឋ ភិបាលសណរម្ចោក្់ណចញ

ៃូវទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសាអាទិ្ភាពចំៃៃួ ០៦ គ៖ឺ ទី្១). ក្ំណត់តំបៃ់ណទ្សចរណ៍អាទិ្ភាពសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ ទី្២). អភិវឌ្ឍ

ផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃងិវិៃណិោគក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ ទី្៣). ពរងងឹគុណភាពណទ្សចរណ៍ ៃិងធៃធាៃម្ៃុសសគំរទ្ 

ទី្៤). ផសពវផាយ ៃិងពរងឹងរូបភាពវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ទី្៥). អភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធអៃារវិស័យគំរទ្

ដលក់ារអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិទី្៦). សរម្ួលការណធវើដំណណើរ ការតភាា ប់ ៃងិការណធវើសមាហរណក្ម្មក្នងុរក្បខ្ណឌ

ជាតិ ៃងិតំបៃ ់ស្ដលយុទ្ធសាស្រសាទាងំអស់ណៃេះៃងឹរួម្ចំស្ណក្បណងកើតបាៃជាៃិមាម បៃក្ម្មណសដឋក្ិចចជាក្ល់ាក្់មួ្យសរមាប់ការ

អភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

៨. ណរៅពកី្ិចចខិ្តខ្រំបឹងស្របងដូចបាៃគតិគូរខាងណលើ របសិទ្ធភាពនៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ ក្៏អារស័យ

ផងស្ដរណលើការស្របរបលួនៃសភាពការណ៍សាក្លណលាក្ ៃងិតំបៃ់ ស្ដលអាចបងកជា ៃភិ័យ ស្ដលចំបាច់រតូវយក្ចិតា

ទុ្ក្ោក្់ ៃិងណរតៀម្លក្ខណៈណោេះរសាយ រួម្មាៃ ទី្១).  ៃិភ័យោក់្ព័ៃធៃឹងភាពង្ហយរងណរគេះនៃវិស័យណទ្សចរណ៍ 

ទី្២).  ៃិភយ័ោក្ព់ៃ័ធៃឹងការណក្ើតណែើងនៃវិបតាសិាក្លស្ដលមិ្ៃអាចណរគងទុ្ក្បាៃ ៃងិទី្៣).  ៃភិយ័ោក្់ពៃ័ធៃងឹ

ក្តាា បស្រម្បរម្លួធម្មជាតិ ណដើម្បីណរតៀម្ោក្់ណចញណសោរយី ូស្ក្តរម្ូវ ក្នងុដំណណើរការរតតួពៃិតិយ ៃងិវាយតនំលការអៃវុតា

ស្ផៃការណម្។ 

៩. ជាយៃាការអៃុវតា គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងមួ្យ រតូវបាៃណសន ើឲ្យបណងកើតណែើងណដើម្បីជាណសនាធិការឲ្យ

រាជរោឋ ភិបាល ស្ដលមាៃតួនាទី្បុណរសក្ម្ម ៃិងសីុជណរៅក្នុងការរគប់រគង ៃិងសរមួ្លក្ិចចដំណណើរការនៃការអៃុវតា

ស្ផៃការណម្ណៃេះ។ 

១០. ណដើម្បីធានារបសិទ្ធភាពនៃការអៃុវតា រាជរោឋ ភិបាលោក់្ណចញៃូវយៃាការតាម្ោៃ រតួតពិៃិតយ ៃិង

វាយតនម្េការអៃុវតាស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី (២០២១-២០៣៥) ស្ដលៃឹងរតូវណធវើណែើងណរៀងរាល ់

០៥ ឆ្ងន ំម្ាង ណោយគណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងស្ដលរតូវបាៃណសន ើឲ្យបណងកើតណែើង គឺណលើក្ទី្១ ណៅឆ្ងន ំ២០២៥ ៃងិណលើក្ទី្២ 

ណៅឆ្ងន ំ២០៣០ ណោយណផ្កា តណលើចំណចុសំខាៃ់ៗណដើម្បីជាមូ្លោឋ ៃស្ក្តរម្ូវ ៃងិតរម្ង់ទិ្សក្នុងការអៃុវតាបៃា។ ណោយស្ែក្

ណលើក្ទី្៣ ការតាម្ោៃ រតតួពៃិិតយ ៃងិវាយតនម្េ ៃឹងណធវើណែើងណៅឆ្ងន ំ ២០៣៥ ណដើម្បីបូក្សរុបលទ្ធផលនៃការអៃុវតាជារួម្ 

ៃងិោក្ណ់ចញៃូវស្ផៃការសរមាប់រយៈណពលបនាទ ប់។ 
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ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 1 

ម្សចកេីម្្េើត៖ ភារចបំាច់ននស្នការម្តអភិវឌ្ឍន៍ វសិយ័ម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃបណងកើតណែើងណោយផ្កា ច់រសុក្ េ្ូងណលើណចញពីណខ្តារក្ណចេះ នានែាទី្៣០ ស្ខ្ធន ូ ឆ្ងន ំ១៩៦១ 

ស្ដលមាៃ ៣រសុក្ គរឺសុក្ណកាេះស្ញក្ រសុក្ចារ ៃងិរសុក្អរូរាងំ។ ការផាលណ់នម េះណខ្តាម្ណឌ លគិរី (ម្ណឌ ល=តំបៃ់ ៃងិ

គិរី=ភនំ) មាៃទំ្នាក្់ទំ្ៃងណៅៃងឹលក្ខណៈសោឋ ៃដីពិណសសរបស់ណខ្តា ស្ដលសម្បូរណៅណោយរបជុភំនំ ខ្ពង់រាប ទឹ្ក្ធាេ ក្់ ៃងិ

រជលងដងអូរជាណរចើៃ។ 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃនផទដី ១៤.២៨៨ គីែូស្ម្ រតរក្ឡា ស្ចក្ណចញជារក្ុងចំៃៃួ ១ ៃិងរសុក្ចំៃៃួ ៤ ស្ដលរួម្មាៃ 

៤ សង្ហក ត់ ៃិង ១៧ ឃុំ។ ណខ្តាមាៃរពំរបទ្ល់ខាងលិចទ្ល់ៃងឹណខ្តារក្ណចេះ ខាងណជើងទ្លៃ់ងឹណខ្តាសទ ឹងស្រតង ៃិងណខ្តារតៃគិរី 

ខាងណក្ើត ៃងិខាងតបូងទ្លៃ់ងឹណខ្តាោក្ឡ់ាក្់ ណខ្តាោក្់ណងុ ៃិងណខ្តាប ៊ិញណហវឿក្នៃសាធារណរដឋសងគម្ៃិយម្ណវៀតោម្។ 

ណខ្តាមាៃដង់សីុណតរបជាជៃ ៦នាក្់/គ.ម្២ គឺតិចជាងណគក្នងុចំណោម្រាជធាៃី ណខ្តាទាងំ២៥ទូ្ទាងំរបណទ្ស ណហើយក្៏ជាណខ្តា

សម្បូរណោយជៃជាតិណដើម្ភាគតិចរស់ណៅ។ ក្នងុចំណោម្ឃុំ/សង្ហក ត់ទាងំអស់ ឃុំរយ នៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ មាៃនផទដីធំជាងណគ

ណសម ើៃងឹ ១៦,៧៥% ណហើយសង្ហក ត់ម្ណនារម្យនៃរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ មាៃនផទដីតចូជាងណគណសម ើៃងឹ ០,៥៥% នៃនផទដីណខ្តា។ 

រូបភាពទី្១៖ ស្ផៃទី្បំស្ណងស្ចក្តំបៃ់រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

 

(របភព៖ ម្ៃទីរណរៀបចំស្ដៃដី ៃគរូបៃយីក្ម្ម ៃងិសំណង់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

តារាងទី្១៖ សណងខបព័តម៌ាៃរដឋបាលស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឆ្ងន ំ២០១៩ 

ល.រ បរោិយ សរបុ ឯក្តា 

១ នផទដីសរុប ១៤.២៨៨ គ.ម្២ 

២ ចំៃៃួរក្ងុ/រសុក្ ០៥ រក្ុង/រសុក្ 

៣ ចំៃៃួឃុំ/សង្ហក ត ់ ២១ ឃុំ/សង្ហក ត ់

៤ ចំៃៃួភូមិ្ ៩២ ភូមិ្ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 2 

៥ ចំៃៃួរគសួារ ១៨.៨០៧ រគសួារ 

៦ ចំៃៃួជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ៤១.១២៥ នាក្ ់

៧ ចំៃៃួរគសួារជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ៩.៦១៥ រគសួារ 

៨ ចំៃៃួរបជាពលរដឋសរុប ៨៤.៦២៤ នាក្ ់

៩ ចំៃៃួស្រសា ីសរុប ៤២.០៨៧ នាក្ ់

(របភព៖ រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

ជាការមិ្ៃអាចរបស្ក្ក្បាៃស្ដលណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃភ័ពវវាសនាខ្ពស់ពីធម្មជាតិ អារស័យណោយសាថ ៃភាព

អាកាសធាតលុអ ទិ្ដឋភាព ៃិងណទ្សភាពដ៏ទាក្់ទាញ រួម្មាៃទឹ្ក្ណរជាេះជាណរចើៃក្ស្ៃេង ជួរភនំបៃាជាប់គន  រជលងដងអូរ វាលណមម

នបតងលាតសៃធងឹណលើក្ពំលូភន ំខ្យល់បរិសុទ្ធ ដងទ្ណៃេស្រសពក្ជាប់រពំរបទ្ល់ណខ្តារតៃគិរី ធៃធាៃស្រ៉ែ នរពណ ើ ៃិងសតវនរព

នៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ០៥ ៃងិធៃធាៃជាណរចើៃណទ្ៀត។ ធៃធាៃទាងំអស់ណៃេះ សុទ្ធសឹងជាសកាា ៃុពលសរមាប់ការ

អភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ស្បបធម្មជាតិ ៃងិណអក្ូណទ្សចរណ៍ ស្ដលមាៃលក្ខណៈពិណសសណោយស្ែក្ ខ្ុសពីតំបៃ់ដនទ្ក្នងុ

របណទ្ស ៃងិបោា របណទ្សមួ្យចៃំៃួក្នងុតំបៃ។់ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ភាពសម្បូរស្បបនៃវបបធម៌្របស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចណផសងៗគន  សិលបៈរបំាបុរាណ របនពណីជៃជាតិ 

រពឹតាកិារណ៍វបបធម៌្ សិបបក្ម្មតាម្ទំ្លាប់ អា រពិណសសរបស់ជៃជាតិរបចំតំបៃ ់ចមាក រពណៃចរ ៃិងការទ្សសនាដំរីជាណដើម្ 

សុទ្ធសឹងជាធៃធាៃ ៃងិសកាា ៃពុលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ស្បបវបបធម៌្ ពណិសសណទ្សចរណ៍ជៃជាតិណដើម្

ភាគតិចតាម្ស្បបសហគម្ៃ៍។ 

ធៃធាៃធម្មជាតិ ៃងិវបបធម៌្មិ្ៃអាចកាតន់ែេបាៃទាងំអស់ណៃេះ រតូវបាៃរបដូចណៅៃងឹរគប់ណពរជ ស្ដលអាច

រទ្រទ្ង់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃិងណសដឋក្ិចចណខ្តាម្ណឌ លគិរីទាងំមូ្ល ទាងំសរមាប់បចចុបបៃន ៃិងអនាគត ខ្ណៈស្ដល

ចក្ខុ វិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍ ៃងិវិៃិណោគរបស់ណខ្តាសថ ិតណៅក្រមិ្តខ្ពស់។ 

ដូណចនេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីរតូវណរតៀម្លក្ខណៈសម្បតាិណដើម្បីចប់យក្កាលាៃុវតាភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ 

ស្ដលក្ំពុងមាៃក្ំណណើៃគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ រសបណពលស្ដលបញ្ញា រប ម្ែមីៗក្នុងពិភពណលាក្ ដូចជាភាពតាៃតឹងនៃសាថ ៃភាព

ៃណោបាយ ៃងិណសដឋក្ិចចពិភពណលាក្ ៃងិណហតកុារណ៍ស្ដលណក្ើតណែើងឥតណរគងទុ្ក្ ដូចជាក្រណីវិបតាិជំងកឺ្ូវីដ-១៩ជាណដើម្ 

ណោយ រណលើភាពរឹងមានំៃសកាា ៃុពលរបស់ខ្េួៃ។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ការណរៀបចំស្ផៃការណម្សរមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលមាៃលក្ខណៈជា

ស្ផៃការសមាហរណក្ម្មជាមួ្យអៃារ វិស័យគំរទ្សំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួ គជឺារតីវិស័យដ៏សំខាៃ់ចងអលុបង្ហា ញយៃាការ ៃងិ

ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសាសំខាៃ់ៗ ណដើម្បីណ េ្ ើយតបៃងឹចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍជាតកិ្នុងរយៈណពល (២០២១-២០៣៥) ៃិងបោា

ឆ្ងន ំខាងមុ្ខ្ ណោយស្ផអក្ណលើសាថ ៃភាពបចចុបបៃន ៃងិការណបាជ្ាចិតាចាស់លាស់របស់រាជរោឋ ភបិាល ណរកាម្ការដឹក្នំាដ៏នេ សនវ 

ៃងិគតិបណឌ ិតរបស់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋតន្រនេីននព្រះរាោណាចព្កកតពោុ។ 

  

  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ជំរូកទ១ី 

ការវិភាគ្វិស័យម្ទសចរណ៍ និខអនេរវិស័យគពំ្ទកនខុម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ចកេុវិស័យ (២០២១-២០៣៥) 

 

- ស្នកទី១៖ ការវភិាគ្យ៊ុទធសាន្រសេ 

- ស្នកទី២៖ ការកំណត់ចកេុវិស័យ ម្គលបំណខ  និខម្គលម្ៅ 

 

  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 4 

ជំរូកទី១៖ ការវិភាគ្វិស័យម្ទសចរណ៍ និខអនេរវិស័យគពំ្ទកនខុម្េតេតណឌ លគិ្រី ចកេុវិស័យ (២០២១-២០៣៥) 

ស្នកទី១៖ ការវិភាគ្យ៊ុទធសាន្រសេ 

១-  វិស័យម្ទសចរណ៍កនខុបរបិទតិនចសស់សស់ 

ណោងតាម្អងគការណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ វិស័យណទ្សចរណ៍ រតូវបាៃក្ំណត់ជាវិស័យអាទិ្ភាពក្នងុការរួម្ចំស្ណក្

សណរម្ចឲ្យបាៃៃូវណគលណៅអភិវឌ្ឍៃ៍របក្បណោយៃិរៃារភាពរបស់អងគការសហរបជាជាត ិជាពិណសសចូលរួម្សណរម្ចបាៃ

ៃូវណគលណៅទ្៤ី “ការសិក្ាណពញម្យួជីវតិ” ៃងិណគលណៅទ្៨ី “ការង្ហរសម្រម្យ”។ 

 ១.១- បសព្តបព្តួលវិស័យម្ទសចរណ៍សាកលម្សក និខតបំន់ 

ក្នុងឆ្ងន ំ២០១៩ ពភិពណលាក្ទ្ទួ្លបាៃណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតរិបមាណ ១,៥ ោៃល់ាៃនាក្់ ក្នុងក្ំណណើៃ របមាណ 

៣,៨%។ ក្ំណណើៃណៃេះមាៃក្រមិ្តទាបជាងឆ្ងន ំ២០១៨ ណោយសារក្តាា មួ្យចំៃៃួដូចជា៖ 

- ការែយចុេះក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចតបំៃអ់ឺរ៉ែុប ជាពិណសសសំណុំណរឿង Brexit របស់ចរក្ភពអង់ណគេស ស្ដលបាៃណធវើ

ឲ្យស្បក្បាក្ន់ផទក្នងុរបស់បោា របណទ្សអឺរ៉ែុប 

- សស្រង្ហគ ម្ោណិជាក្ម្មចិៃ ៃងិអាណម្រិក្ ស្ដលបាៃរាលោលណៅបោា របណទ្សណផសងៗ 

- ការរបកាៃយ់ក្គៃំតិអភិរក្សៃយិម្របស់បោា របណទ្សមួ្យចំៃៃួ 

- ជណមាេ េះណៅតំបៃ់ម្ជឈឹម្បូោ៌  

- បញ្ញា បស្រម្បរម្លួអាកាសធាតុ  

- ការណងើបណែើងៃូវម្ អំោចណសដឋក្ិចច ៃិងបញ្ញា មួ្យចំៃៃួណទ្ៀត ស្ដលបាៃណធវើឲ្យប េះោលដ់ល់សោា ប់ធាន ប់

ពិភពណលាក្ ៃងិជេះឥទ្ធិពលម្ក្ណលើវិស័យណទ្សចរណ៍ ក្៏ដូចជាឥរិោបែនៃការណធវើដំណណើររបស់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 

តាម្ការពាក្រណ៍បឋម្របស់អងគការណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ ណៅឆ្ងន ំ២០២០  វិស័យណទ្សចរណ៍ៃឹងណៅស្តមាៃ

ក្ំណណើៃវិជាមាៃ ប ុស្ៃាបៃារងឥទ្ធិពលនៃក្តាា ខាងណលើ ណបើណទាេះបីជាសំណុំណរឿង Brexit របស់ចរក្ភពអង់ណគេស ៃិងសស្រង្ហគ ម្

ោណិជាក្ម្មចិៃ ៃិងអាណម្រិក្  ក្់មាៃការធូររសាលខ្េេះ។ 

តារាងទី្២៖ សថ តិិណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ ក្នងុឆ្ងន ំ២០១៨-២០១៩ 

ទ្វបី ឆ្ងន ំ២០១៨ ឆ្ងន ំ២០១៩ ពាក្រណ៍ឆ្ងន ំ២០២០ 

- ពភិពណលាក្ 

- អឺរ៉ែុប 

- អាសីុ-បា សីុហវិក្ 

- អាណម្រិក្ 

- អាស្រហវកិ្ 

- ម្ជឈឹម្បូោ៌ 

៥,៦% 

៥,៨% 

៧,៣% 

២,៤% 

៨,៥% 

៣,០% 

៣,៨% 

៣,៧% 

៤,៦% 

២,០% 

៤,២% 

៧,៦% 

+៣%ណៅ +៤% 

+៣%ណៅ +៤% 

+៥%ណៅ +៦% 

+២%ណៅ +៣% 

+៣%ណៅ +៥% 

+៤%ណៅ +៦% 

(របភព៖ អងគការណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្) 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 5 

 ផទុយពកីារពាក្រណ៍បឋម្  ឆ្ងន ំ២០២០ ជាឆ្ងន ំដ៏អារក្ក្់បំផតុសរមាប់វិស័យណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ ណោយចំៃៃួ

ណភៀ្វអៃារជាតិ បាៃធាេ ក្់ចុេះរបមាណ ៧៤% ស្ដលមាៃទំ្ហំធខំាេ ំងជាងក្នុងដំោក្់កាលវិបតាិណសដឋក្ិចចពិភពណលាក្ឆ្ងន ំ២០០៨ 

ស្ដលមាៃរតឹម្ ៤%។ ណគលណៅណទ្សចរណ៍ណៅទូ្ទាងំពិភពណលាក្ បាៃទ្ទួ្លណភៀ្វណទ្សចរតិចជាងឆ្ងន ំ២០១៩របមាណជាង 

១ ោៃល់ាៃនាក្ ់ណោយសារការធាេ ក្់ចុេះក្នុងស្ផនក្តរមូ្វការ ៃងិការោក្់ណចញវិធាៃការរឹតតបិតការណធវើដំណណើរ។  

រូបភាពទី្២៖ បស្រម្បរម្លួណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតតិាម្ទ្វីបៃមួី្យៗ 

 

(របភព៖ អងគការណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្) 

 ការធាេ ក្់ចុេះដ៏គហំុគនៃចៃំៃួណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ បាៃបោា លឲ្យមាៃការខាតបង់របាក្់ចំណូលរបមាណ ១,៣ 

ោៃល់ាៃដលុាេ រ ប េះោលក់ារង្ហរណោយផ្កទ លរ់បមាណ ១០០-១២០ លាៃនាក្ ់ស្ដលភាគណរចើៃសថ តិក្នងុវិស័យសហរគស

ធៃុតូច ៃងិម្ធយម្។ 

ណោយសារស្តការវិវតាៃន៍ៃជងំកឺ្ូវីដ-១៩ របណទ្សជាណរចើៃក្ំពុងរឹតបៃាឹងវិធាៃការរឹតតបិតការណធវើដំណណើរ ស្ដលរួម្មាៃ

ដូចជាការណធវើណតសាជាកាតពវក្ិចច ការណធវើចតាា ែីស័ក្ឲ្យបាៃម្ ត់ចត ់ ៃិងក្នងុក្រណីខ្េេះនៃដលក់ារបិទ្រពំស្ដៃណពញណលញ។ 

ជាមួ្យក្ាីសងឹឹម្នៃការចក្់វា៉ែក្ស់ាងំជាបណណា ើរ  ៗពិភពណលាក្រំពឹង ៃងឹអាចជយួសាា រទំ្ៃុក្ចិតាអនក្ណរបើរបាស់ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរ 

រួម្ចំស្ណក្ដលក់ារបៃធូរបៃថយការរឹតតបតិណលើការណធវើដំណណើរ ៃងិណធវើឲ្យដំណណើរណៅរក្របរក្តភីាព មាៃការវិវតាៃ៍ជាបណណា ើរៗ

ក្នុងឆ្ងន ំខាងមុ្ខ្។ 

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ អងគការណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ពាក្រណ៍  វិស័យណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្រតូវការណពលណវលា

របមាណព ី២ឆ្ងន ំក្ៃេេះ ណៅ៤ឆ្ងន  ំណទ្ើបអាចរតែប់ណៅរក្ក្រម្តិឆ្ងន ំ២០១៩ វិញ ណរកាម្ណសោរយី ូ ដចូខាងណរកាម្៖ 

- ណសោរយី ទូ្១ី៖ ណទ្សចរអៃារជាតិៃងឹណងើបណែើងវិញណៅឆ្ងន ំ២០២១ ណហើយបៃាណក្ើៃណែើង ណោយរតែប់ណៅ

រក្ភាពណដើម្វិញដូចកាលពឆី្ងន ំ២០១៩ ក្នុងរយៈណពល២ឆ្ងន ំក្ៃេេះ (ោក្ក់្ោដ លឆ្ងន ំ២០២៣)  

- ណសោរយី ទូ្២ី៖ ណទ្សចរអៃារជាតៃិងឹណងើបណែើងវិញណៅឆ្ងន ំ២០២១ ស្តមាៃការអូសបនាេ យរហតូដល៣់ឆ្ងន ំ 

(ណៅចងុឆ្ងន ២ំ០២៣) ណទ្ើបរតែប់ណៅក្រម្ិតឆ្ងន ំ២០១៩ វិញ។ 

- ណសោរយី ទូ្៣ី៖ណទ្សចរអៃារជាតិៃងឹណងើបណែើងវិញណៅឆ្ងន ំ២០២១ ស្តមាៃការអូសបនាេ យរហូតដល ់ ៤ឆ្ងន ំ 

(ណៅចងុឆ្ងន ២ំ០២៤)។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 6 

ណោយស្ែក្ មិ្ៃខុ្សពតីំបៃណ់ផសងៗណៅជុំវិញពភិពណលាក្ តំបៃ់អាសា ៃទ្ទួ្លបាៃណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតសិ្ត

របមាណ ២៥,៩៦ លាៃនាក្ ់ណៅឆ្ងន ំ២០២០ ធាេ ក្់ចុេះរបមាណ ៨០,៥% ណធៀបៃឹងឆ្ងន ំ២០១៩ ស្ដលណធវើឲ្យបាត់បង់ចំណូល

របមាណ ៧៥,៨%។ 

តារាងទី្៣៖ សថ ិតិណភៀ្វណទ្សចរណៅរបណទ្សអាសា ៃ ក្នុងឆ្ងន ំ២០២០ 

 

    (របភព៖ រក្សួងណទ្សចរណ៍) 

 ១.២- ភារធន់នឹខវិបតេិននវិស័យម្ទសចរណ៍កតពោុ 

ណោយស្ផអក្ណលើសកាា ៃពុលណទ្សចរណ៍ ៃងិធៃធាៃធម្មជាតិដ៏សម្បូរស្បប រាជរោឋ ភបិាលបាៃចត់ទុ្ក្វិស័យ

ណទ្សចរណ៍ជា “មាសនបតង” រួម្ចំស្ណក្ដលក់ារអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចច-សងគម្ ជំរញុផលតិផលក្នុងរសុក្សរុប ផាលឱ់កាស

ការង្ហរ របាក្់ចំណូល ណលើក្ក្ម្ពស់ជីវភាពរស់ណៅ ៃងិកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្របជាពលរដឋណៅតាម្មូ្លោឋ ៃ។ 

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ  វិស័យណទ្សចរណ៍ គជឺាវិស័យអាទិ្ភាពម្យួក្នុងការចលូរួម្សណរម្ចបាៃៃូវយុទ្ធសាស្រសាចតុណកាណ

ដំោក្ក់ាលទី្៣ របស់រាជរោឋ ភបិាលនាណពលក្ៃេងម្ក្។ រាជរោឋ ភបិាលបាៃក្ំណត់វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជាជា “ណទ្សចរណ៍

វបបធម្ ៌ៃងិធម្មជាត”ិ ៃងិបាៃស្បងស្ចក្ជា ០៤ តំបៃអ់ាទិ្ភាពសរមាប់ណធវើការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ រួម្មាៃ៖  

- តំបៃ់វបបធម៌្-របវតាសិាស្រសា ណសៀម្រាបអងគរ ៃងិតំបៃ់ជុំវិញបឹងទ្ណៃេសាប 

- តំបៃរ់ាជធាៃភីនំណពញ ៃិងតំបៃជ់ុំវិញ 

- តំបៃណ់ ន្រសមុ្រទ្ (ស្ក្ប ក្ំពត រពេះសហីៃុ ៃងិណកាេះក្ុង) 

- តំបៃណ់អក្ូណទ្សចរណ៍ភូមិ្ភាគឦសាៃ (រក្ណចេះ សទ ងឹស្រតង រតៃគិរី ៃងិម្ណឌ លគិរី)។ 

ជាមួ្យសកាា ៃុពលខាងណលើ ក្នងុរយៈណពលមួ្យទ្សវតសរ៍ចុងណរកាយណៃេះ  វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជាមាៃការ រីក្លូត

លាស់គួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ ៃងិបាៃរួម្ចំស្ណក្ោ ងសំខាៃក់្នងុការអភិវឌ្ឍជាត។ិ ជាក្់ស្សាង ក្នងុឆ្ងន ំ២០១៩ក្ៃេងម្ក្ ការម្ក្

ដលន់ៃណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ មាៃចំៃៃួរបមាណ ៦,៦ លាៃនាក្់ ណក្ើៃណែើង ៣ដង ណរបៀបណធៀបៃងឹរយៈណពល ១០ឆ្ងន ំមុ្ៃ 

ស្ដលមាៃចំៃៃួរតឹម្ស្តរបមាណ ២,១៦ លាៃនាក្់។ 

ល.រ របណទ្ស ចៃំៃួ ក្ណំណើៃ 

១ រពុយណណ ៦២.៣២៥ -៨១,៣០% 

២ ក្ម្ពុជា ១.៣០៦.១៤៣ -៨០,២៤% 

៣ ឥណឌូ ណៃសីុ ៣.៨៨៩.២៦៣ -៧៣,៦០% 

៤ ឡាវ ៨៨៦.៤៤៧ -៨១,៥០% 

៥ មា ណែសីុ ៤.២៩៩.៤១៩ -៧៨,៦២% 

៦ មី្ោ ៃមា  ៩០៣.៣៤៣ -៧៩,៣០% 

៧ ហវលីីពៃី ១.៤៨២.៥៣៥ -៨២,០៥% 

៨ សឹងាបុរី ២.៧៤២.៣០៨ -៨៥,៦៥% 

៩ នែ ៦.៧០២.៣៩៦ -៨៣,២១% 

១០ ណវៀតោម្ ៣.៦៨៦.៧៧៩ -៧៩,៥៣% 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 7 

ក្នុង២០១៩ ចំណូលដុលពលីហំូរណទ្សចរណ៍អៃារជាតិ មាៃទំ្ហំរបមាណ ៤.៩១៩ លាៃដុលាេ រ ឬណសម ើរបមាណ 

១៣% នៃផលតិផលក្នងុរសុក្សរុបរបស់ក្ម្ពុជា។ ណបើគិតជាតនម្េបស្ៃថម្ វិស័យណទ្សចរណ៍ ចូលរួម្ចំស្ណក្របមាណ ៤,៤% 

នៃផលិតផលក្នុងរសុក្សរុបក្នុងឆ្ងន ំ២០១៩ ៃិងជាអៃុវិស័យធំជាងណគទី្៤ ក្នុងវិស័យណសវាក្ម្ម បនាទ ប់ពីអៃុវិស័យោណិជាក្ម្ម 

ដឹក្ជញ្ាូៃ ៃិងទូ្រគម្នាគម្ៃ៍ ៃិងអចលៃរទ្ពយ។ វិស័យណទ្សចរណ៍បាៃបណងកើតមុ្ខ្របរ ៃិងការង្ហរណទ្សចរណ៍ណោយផ្កទ ល់

របមាណជាង ៦៣ មឺុ្ៃនាក្ ់ៃងិការង្ហរណោយរបណោលរាប់សិបមឺុ្ៃនាក្់ណផសងណទ្ៀត។ 

ប ុស្ៃាការរីក្រាលោលនៃជងំកឺ្ូវីដ-១៩ បាៃបងកជាផលប េះោលធ់ាៃធ់ារដល់វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា ៃងិក្ពំុង

សថ ិតក្នងុដំោក្ក់ាល “រប ម្ផង ៃងិកាលាៃវុតាភាពផង”។  តោួ ង ណទ្សចរអៃារជាតមិ្ក្ទ្សសនាក្ម្ពុជាណៅឆ្ងន ំ២០២០ 

មាៃចំៃៃួ ១,៣១ លាៃនាក្ ់ ែយចេុះ៨០% ណធៀបៃងឹឆ្ងន ំ២០១៩។ ប ុស្ៃាសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍នផទក្នុងបាៃបង្ហា ញសញ្ញា នៃ

ការណងើបណែើងណោយទ្ទួ្លបាៃណភៀ្វណទ្សចររបមាណ ៩ លាៃនាក្ ់ែយចុេះរតឹម្ស្តរបមាណ ២០%ប ុណោណ េះ។ ៃនិាន ការណៃេះ

បាៃជយួរទ្រទ្ង់វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជាមួ្យស្ផនក្ ពិណសសបាៃជយួឲ្យមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍មួ្យចំៃៃួណបើក្

ដំណណើរការណែើងវិញ ៃិងបាៃបណងកើតរបាក្់ចំណូលណោយផ្កទ ល់ជៃូបងបអូៃរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃផងស្ដរ។ 

រប ម្ទ្ប់ទ្ល់ៃងឹវិបតាិក្ូវីដ-១៩ ៃិងណដើម្បសីាា រវិស័យណទ្សចរណ៍ណែើងវិញ រក្សួងណទ្សចរណ៍បាៃណរៀបចំៃវូ 

“ស្ផៃទ្ចីងអលុផេវូសា ពីសី្ផៃការសាា រ ៃងិណលើក្សទួយវស័ិយណទ្សចរណ៍ក្នងុ ៃងិណរកាយវបិតាជិងំកឺ្ូវដី-១៩ (២០២១-២០២៥)” 

ណោយស្ចក្ណចញជា ០៣ ដំោក្ក់ាល៖   

១- ដោំក្ក់ាលទ្១ី ៖ ការរគប់រគងវិបតាិក្នងុដំោក្់កាលទ្មាេ ប់ែមី (New Normal) ៃងិណរៀបចំស្ផៃការ

សរមាប់ការសាា រណែើងវិញ (២០២១)  

២- ដោំក្ក់ាលទ្២ី ៖ ការជំរុញ ៃងិការសាា រណែើងវិញនៃវិស័យណទ្សចរណ៍ណរកាយវិបតាិ (២០២២-២០២៣) 

៣- ដោំក្ក់ាលទ្៣ី ៖ ការណរៀបចំណឆ្ងព េះណៅកាៃ់អនាគតែមនីៃវិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា (២០២៤-២០២៥) 

២- ទិដ្ឋភាររួតននការអភិវឌ្ឍ វិស័យម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ស្ផៃការណម្សរមាប់អភិវឌ្ឍៃណ៍ទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃណរៀបចំណែើងណោយស្ផអក្ណលើការវិភាគសាថ ៃភាព

ជាក្់ស្សដងរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី តាម្រយៈការចុេះអណងកត ៃងិការរបមូ្លទិ្ៃនៃយ័ពីម្ៃទីរ ៃងិអងគភាពជនំាញោក្់ពៃ័ធក្នុងណខ្តា 

ណោយណផ្កា តណលើចំណចុសំខាៃ ់០៣ គឺ៖ 

- ស្ផនក្តរម្ូវការរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ (Demand Side) 

- ស្ផនក្ផគតផ់គងក់្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ (Supply Side) 

- ស្ផនក្បុគគលកិ្បណរម្ើការ ៃិងធៃធាៃម្ៃុសសក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍។ 

 ២.១- ចរិតលកេណៈ និខតព្តូវការម្ភញៀវម្ទសចរ 

 ក្- ការវវិតានៃចៃំៃួណភៀ្វណទ្សចរ 

ណោងតាម្សថតិិរបស់ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃទី្តាំងទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចររបមាណ ១០២ ក្ស្ៃេង 

ស្ដលអាចស្ចក្ណចញជាតំបៃ់ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ក្សិ-

ណទ្សចរណ៍ ណទ្សចរណ៍ផសងណរពង ៃិងណទ្សចរណ៍ស្ក្នចនជាណដើម្ ក្នុងណនាេះ រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យមាៃ ១០ ក្ស្ៃេង រសុក្អរូរាងំ 

៥៩ ក្ស្ៃេង រសុក្ណពរជាោ  ១៦ ក្ស្ៃេង រសុក្ស្ក្វសីមា ០៥ ក្ស្ៃេង ៃងិរសុក្ណកាេះស្ញក្ ១២ ក្ស្ៃេង។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 8 

ជាទូ្ណៅ រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ គឺជាណគលណៅណទ្សចរណ៍ដ៏សំខាៃ់ ណោយសារស្តទី្តំាងណទ្សចរណ៍ភាគណរចើៃ

សថ ិតណៅក្នុងរក្ងុ ជាពណិសសរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ភនំណោេះរក្មំុ្ ៃិងសមុ្រទ្ណ ើ។ រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ក្ម៏ាៃសម្បទា 

ៃងិណសវាក្ម្មជាណរចើៃ គំរទ្ដល់សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍។  

ជាមួ្យសកាា ៃុពលទាងំណៃេះ ក្នុងរយៈណពល ១០ ឆ្ងន ំចុងណរកាយណៃេះ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

មាៃការណក្ើៃណែើងជាលោំប់គួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់។ ជាក្់ស្សាងណៅឆ្ងន ំ២០២០ ណបើណទាេះបីវិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជាទ្ទួ្លរងផល

ប េះោល់ពីវិបតាជិំងកឺ្ូវីដ-១៩ ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី មាៃចំៃៃួរបមាណ ២៦ ម្ុៃឺនាក្ ់ ណក្ើៃណែើង ៦ដង 

ណរបៀបណធៀបៃឹងរយៈណពល ១០ ឆ្ងន ំមុ្ៃ ស្ដលមាៃចំៃៃួរតឹម្ស្តរបមាណ ៤,៤ ម្ុៃឺនាក្។់ 

រកាហវកិ្ទី្១៖ ការវិវតាចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិអៃារជាតិម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី (២០១០-២០២០) 

 

(របភព៖ ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

ណោយស្ែក្ក្នុងឆ្ងន ំ២០១៩ គឺមុ្ៃស្ដលទ្ទួ្លរងផលប េះោលព់ីវិបតាិជំងកឺ្ូវីដ-១៩ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីទ្ទួ្លបាៃណភៀ្វ

ណទ្សចរជាតិរបមាណ ២៤ ម្ុៃឺនាក្ ់ៃងិណទ្សចរអៃារជាតិរបមាណ ១,៤ ម្ុៃឺនាក្។់ តាម្រយៈការណធវើផលណធៀបរវាងណភៀ្វ

ណទ្សចរសរុបទូ្ទាងំរបណទ្ស ៃងិណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីណគសណងកតណឃើញ  ណខ្តាម្ណឌ លគិរីទ្ទួ្លបាៃណភៀ្វណទ្សចរជាតិ រតឹម្ស្ត 

២,១៦% ៃងិណទ្សចរអៃារជាតិរតឹម្ស្តរបមាណ ០,២២% ស្ដលណៃេះជាអៃបុាតទាបបំផុតណបើណធៀបណៅៃងឹតំបៃ់ណគលណៅ

ណទ្សចរណ៍ណផសងៗណទ្ៀតក្នងុរបណទ្ស។ 

ទាងំណៃេះបង្ហា ញៃូវកាលាៃវុតាភាពជាណរចើៃសរមាប់វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ខ្ណៈស្ដលចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរ

ទាងំជាតិ ៃិងអៃារជាតិ រំពឹង ៃឹងណក្ើៃណែើងក្នុងក្រមិ្តខ្ពស់ ពិណសសណៅណពលស្ដលមាៃការតភាា ប់ផេូវអាកាសម្ក្កាៃ់

ណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៃេះ។ 

តារាងទី្៤៖ អៃបុាតណភៀ្វណទ្សចរណខ្តាម្ណឌ លគិរីណធៀបៃងឹណភៀ្វណទ្សចរសរុបទូ្ទាងំរបណទ្ស 

ណភៀ្វ ណភៀ្វជាត ិ ណភៀ្វអៃារជាត ិ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២៤៤.៨២៨ ១៤.៥៣២ 

ទូ្ទាងំរបណទ្ស ១១.៣ លាៃ ៦.៦១០.៥៩២ 

ផលណធៀប ២,១៦% ០,២២% 

            (របភព៖ រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

គទ្ចរជាតិ 40,652 58,757 78,784 95,059 108,716 129,712 142,104 170,898 202,144 244,828 257,594

គទ្ចរអនតរជាតិ 3,916 4,879 5,138 5,215 6,498 7,253 8,679 11,759 13,276 14,532 4,777
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 ខ្- អពំជីណរម្ើស ៃងិណគលបណំងរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ 

ណោងតាម្ការចុេះអណងកត ណភៀ្វណទ្សចររបមាណ ៨០% បាៃណរជើសយក្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍

ចម្បងសរមាប់ដំណណើរក្ម្ាៃា ៃងិការសរមាក្លំស្ហ។ តួណលខ្ណៃេះបង្ហា ញៃវូភាពខាេ ំងនៃវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

ក្នុងនាម្ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍ចម្បង ឬជាណគលណៅចុងណរកាយនៃដំណណើរក្ម្ាៃា  ៃងិមិ្ៃស្ម្ៃរគៃ់ស្តជាណគលណៅ េ្ងកាត ់

ឬណគលណៅភាា ប់ជាមួ្យណគលណៅណទ្សចរណ៍ណផសងណទ្។ 

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ណគលបំណងសំខាៃ់ៗរបស់ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រួម្មាៃ (៥៤%) ម្ក្សរមាក្

លំស្ហនាចុងសបាា ហ ៍ ៃងិពធិបុីណយជាតិ, (១៤%) ម្ក្ណលងសាច់ញាត ិ ៃងិមិ្តាភក្ា,ិ (១២%) ម្ក្បំណពញការង្ហរ,  

(២%) ម្ក្ណធវើអាជីវក្ម្ម ៃងិធរុក្ិចច ៃងិ (១៨%) ម្ក្ក្ម្ាៃាក្នុងណគលបំណងណផសងៗ (ដូចមាៃក្នងុរកាហវកិ្បស្ៃថម្ទី្១នៃ

ឧបសម្ព័ៃធ គ)។ 

ស្ផអក្ណលើទិ្ៃនៃយ័ណៃេះ ភាគណរចើៃនៃណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិអៃារជាត ិ ម្ក្ក្ម្ាៃាណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្តក្នងុឱកាសចុង

សបាា ហ ៍ ៃងិពធិីបុណយជាតធិំៗ  ស្ដលជាមូ្លណហតុណធវើឲ្យរបតិបតាិក្រណទ្សចរណ៍មួ្យចៃំៃួ ជួបការលបំាក្ក្នុងការផគតផ់គង់

ណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ ខ្ណៈស្ដលក្នុងនែាណធវើការ មិ្ៃសូវមាៃណភៀ្វណទ្សចរ ដូចនែា ប់សរមាក្ណទ្។ រតង់ចំណចុណៃេះ ណគ

អាចសៃនោិឋ ៃបាៃ  ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមួ្យភាគធំជាណភៀ្វម្ក្តាម្រដូវកាល។ ក្នុងៃយ័ណៃេះ ណដើម្បីឲ្យ

របតិបតាកិ្រណទ្សចរណ៍អាចទ្ទួ្លណទ្សចរណទ្ៀងទាត់ណពញមួ្យឆ្ងន ំ ចំបាច់រតូវមាៃការគតិគូរចប់យក្ៃូវទី្ផារណទ្សចរណ៍

ែមីបស្ៃថម្ណទ្ៀត ដូចជារបណភទ្ណទ្សចរណ៍អាជីវក្ម្ម ៃិងធុរក្ិចច ក្ិចចរបជុ ំសៃនិសីទ្ (MICE) ណទ្សចរណ៍ស្បបសិក្ារសាវរជាវ 

ៃងិរបណភទ្ណទ្សចរណ៍ស្ដលចំោយណរចើៃ ៃងិសាន ក្់ណៅយូរ។ 

 គ- អពំកីារចោំយរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ 

ណោងតាម្ការចុេះអណងកត របាយមុ្ខ្របរណភៀ្វណទ្សចរស្ដលម្ក្ក្ម្ាៃាណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី រួម្មាៃ (៣២%) 

ជាម្ស្រៃាីរាជការ, (២២%) ជាអាជីវក្រ, (១៨%) ជាសិសស-ៃិសសិត, (១៤%) ជាបុគគលិក្រក្ុម្ហ ៃុឯក្ជៃ ៃងិ (១៤%) 

មាៃមុ្ខ្របរណផសងៗ (ដូចមាៃក្នុងរកាហវកិ្បស្ៃថម្ទី្២នៃឧបសម្ព័ៃធ គ)។ ណោយស្ផអក្ណលើសាថ ៃភាពម្ុខ្របររបចំនែាខាងណលើ 

ណគអាចណធវើការ វិភាគបាៃ  ការចំោយរបស់ណភៀ្វណៅមាៃក្រម្ិតទាបណៅណែើយណធៀបជាមួ្យណភៀ្វណទ្សចរស្ដលណៅក្ម្ាៃា

ណៅតំបៃ់ណផសងក្នងុរបណទ្ស ពិណសសណៅមិ្ៃទាៃ់អាចទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរស្ដលចំោយណរចើៃ ដូចជាណទ្សចរណ៍ធុរក្ិចច 

(Business Tourism) ៃងិណទ្សចរណ៍ក្ីឡាវាយក្ៃូណ គ ល (Golf Tourism) ជាណដើម្។  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ភាគណរចើៃនៃណភៀ្វណទ្សចរស្ដលចូលចិតាម្ក្ក្ម្ាៃាណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី គជឺាណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរសុក្ 

ស្ដលរយៈណពលនៃការសាន ក្់ណៅមាៃ ០៤ របណភទ្ណផសងគន គ៖ឺ 

- ណភៀ្វណៅក្ម្ាៃា ១នែា មាៃរបមាណ ៦% (ភាគណរចើៃជាណភៀ្វស្ដលម្ក្ពីណខ្តាជុំវិញណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលម្ក្

ក្ម្ាៃាវិលលាា ច) 

- ណភៀ្វណៅក្ម្ាៃា ២នែា មាៃរបមាណ ៥០% 

- ណភៀ្វណៅក្ម្ាៃា ៣នែា មាៃរបមាណ ៣០% 

- ណភៀ្វណៅក្ម្ាៃា ណលើសពី ៣នែា មាៃរបមាណ ១៤%។ 

ណោយស្ែក្ ណភៀ្វណទ្សចររបមាណ ៧៤% មាៃការណពញចិតាចំណោេះការម្ក្ក្ម្ាៃាក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិងមាៃ

បំណងម្ក្ក្ម្ាៃាម្ាងណទ្ៀត ក្ដូ៏ចជាផសពវផាយបៃាដល់អនក្ដនទ្ ខ្ណៈ ២៦% ណផសងណទ្ៀត  ក្់គម ៃណោបល់ចំណោេះការ

 វិលរតលប់ម្ក្ក្ម្ាៃាណខ្តាម្ណឌ លគិរីម្ាងណទ្ៀត។ 
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តាម្ការសិក្ារបស់ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងិការចុេះណធវើអណងកត ណភៀ្វណទ្សចរជាតិចំោយជាម្ធយម្

របមាណ ២០-៣០ ដុលាេ រក្នងុមួ្យនែា ណោយមិ្ៃគិតនែេណធវើដំណណើរ ៃងិមាៃគមាេ តគន ណរចើៃពីរបណភទ្ណទ្សចរណ៍ៃីមួ្យៗ។ 

ណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ ចំោយជាម្ធយម្របមាណ ២០-៥០ ដុលាេ រក្នងុមួ្យនែា ណោយ ក្់មិ្ៃសូវចំោយណលើការទិ្ញ

ផលតិផល វតថុអៃុសាវរីយ៍ ណសវាក្ម្ម ៃិងសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ណផសងណទ្ៀតណរចើៃណៅណែើយ។ រតង់ចំណចុណៃេះ ទាម្ទារឲ្យ

មាៃការចបយ់ក្ឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ែមីៗ ៃិងណធវើការស្ក្លម្អណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍នានាស្ដលមាៃ

រសាប់ ឲ្យសម្រសបតាម្សាងោ់ ៃងិអាចចត់ទុ្ក្ ជាកាលាៃុវតាភាពសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ ៃងិការណធវើអាជីវក្ម្មណផសងៗក្នុង

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណ េ្ើយតបៃងឹតរម្ូវការរបស់ណភៀ្វណទ្សចរនាណពលអនាគត។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ចំបាច់រតូវមាៃការណរៀបចំ

ស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាក្នុងការចប់យក្ទី្ផារណភៀ្វណទ្សចរលោំប់ខ្ពស់ ៃិងសាន ក្់ណៅបាៃយូរណដើម្បីបណងកើៃការចំោយរបស់ណភៀ្វ។ 

ចំណោេះការណរជើសណរីសណសវាសាន ក្់ណៅ ណភៀ្វណទ្សចរមាៃជំណរីស រួម្មាៃ (៣២%) ណរជើសណរសីយក្ក្ស្ៃេងសាន ក្់ណៅ

ស្បបលក្ខណៈជារីស ត, (២៤%) ណរជើសណរីសសាន ក្់ណៅផទេះសំោក្ ់(Guesthouse), (១៦%)ណរជើសណរីសសាន ក្់ណៅផទេះសាន ក្់ 

(Homestay), (១៤%) ណរជើសណរីសសាន ក្់ណៅសោឋ គរ, (៨%) ណរជើសណរីសសាន ក្់ណៅណោយការណបាេះតង ់  ៃងិ (៦%) 

ណរជើសណរីសរបណភទ្ណសវាណផសងៗ។  តាម្រយៈការណរជើសណរីសក្ស្ៃេងសាន ក្់ណៅណៃេះ ណគអាច វិភាគពីក្រមិ្តជីវភាពរស់ណៅរបចំនែា 

ៃងិរយៈណពលសាន ក្់ណៅរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ ដូចខាងណរកាម្៖ 

តារាងទ្៥ី៖ ការវភិាគអពំជីណរម្ើសណសវាសាន ក្ណ់ៅរបស់ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃណ់ខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

ល.រ. របណភទ្ណសវាសាន ក្ណ់ៅ ការវភិាគឥរោិបែណភៀ្វណទ្សចរ 

១. សាន ក្់ណៅរីស ត 

ជាណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រមិ្តជីវភាពធរូធារ ឬក្រម្ិតខ្ពស់  ជាមួ្យៃឹងការសាន ក្់

ណៅរយៈណពលម្ធយម្ ៃងិយូរ ចណនាេ េះពី ២-៤ យប់ ណោយសារក្ស្ៃេងសាន ក្់ណៅមាៃ

ផ្កសុខ្ភាព ៃងិមាៃសម្បទារទ្រទ្ង់រគប់រគៃ ់(អាងស្ហលទឹ្ក្ ណទ្សភាពសាអ ត 

ក្ស្ៃេងសា ប់សាា ត ់ៃងិមាៃលក្ខណៈឯក្ជៃ)។ 

២. សាន ក្់ណៅសោឋ គរ 

ណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រមិ្តជីវភាពធរូធារជាមួ្យៃឹងការសាន ក្់ណៅរយៈណពលម្ធយម្

ចណនាេ េះពី ១-២ យប់ (ណោយស្ផអក្ណៅណលើតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ក្នងុណខ្តា ៃិងរយៈណពលនែា

 ប់សរមាក្)។ 

៣. សាន ក្់ណៅផទេះសំោក្ ់
ជាណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រមិ្តជីវភាពម្ធយម្ ស្ដលការសាន ក្ណ់ៅចណនាេ េះពី ១-២ យប់ 

(ណោយស្ផអក្ណៅណលើតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តា ៃងិរយៈណពលនែា ប់សរមាក្)។ 

៤. សាន ក្់ណៅផទេះសាន ក្ ់
ជាណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រមិ្តជីវភាពម្ធយម្ជាមួ្យការសាន ក្់ណៅចណនាេ េះព ី១-៣ យប់ 

(ណោយស្ផអក្ណៅណលើតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តា ៃងិរយៈណពលនែា ប់សរមាក្)។ 

៥. សាន ក្់ណៅណបាេះតង ់

ណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រមិ្តជីវភាពម្ធយម្  ជាមួ្យៃងឹការសាន ក្់ណៅរយៈណពលខ្េី

ចណនាេ េះពី ១-២ យប់ (ណោយស្ផអក្ណៅណលើតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ក្នងុណខ្តា រយៈណពលនែា

 ប់សរមាក្ ៃងិអាកាសធាត)ុ។ 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 11 

 ណោយស្ែក្ ោក្់ពៃ័ធៃងឹការចំោយណលើការទិ្ញវតថុអៃុសាវរីយ៍៖ 

- ៤៣,៦៦%  នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃបំណងទិ្ញផលតិផលក្សិក្ម្ម 

- ១៩,៧១%  នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃបំណងទិ្ញផលតិផលសិបបក្ម្ម 

- ១៥,៥០%  នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃបំណងទិ្ញផលតិផលជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- ៩,៨៥%  នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃបំណងទិ្ញឱសែបុរាណ 

- ១២,២៧% នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃបំណងទិ្ញវតថអុៃុសាវរីយ៍ណផសងៗណទ្ៀត។  

 រតង់ចំណចុណៃេះ ណភៀ្វណទ្សចរបាៃណលើក្ណែើង  ភាគណរចើៃនៃផលតិផលក្សិក្ម្ម ៃងិស្ផេណ ើហូបស្ផេ ស្ដលរតូវ

បាៃោក្ត់ាំងលក្ ់ ជាផលិតផលនំាចូល ស្ដលជាមូ្លណហតុណធវើឲ្យមាៃការលបំាក្ក្នងុការស្សវងរក្ផលតិផលពិតរបាក្ដ 

ៃងិប េះោលដ់ល់ទំ្ៃកុ្ចិតារបស់អនក្លក្ផ់លតិផលពិតរបាក្ដ ក្៏ដូចជាការចំោយរបស់ណភៀ្វ។ 

 បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ របសិៃណបើរក្ណែក្ណៅណម្ើលចំោយរបស់ណភៀ្វណទ្សចរជាតិ គឺភាគណរចើៃមាៃរតឹម្ស្តនែេសាន ក្់ណៅ 

ៃងិហូបចុក្ស្តប ុណោណ េះ។ ណោយស្ែក្ ការចំោយសំខាៃ់ៗរបស់ណភៀ្វបរណទ្សរួម្មាៃនែេសាន ក្់ណៅ នែេហូបចុក្ ៃងិនែេជលួ

ម្ណធាបាយណធវើដំណណើរក្នងុណខ្តា។ ក្នុងៃ័យណៃេះ ណភៀ្វណទ្សចរមួ្យភាគធំ គឺមិ្ៃទាៃប់ាៃចំោយណៅណលើការទិ្ញផលតិផល 

ៃងិវតថអុៃុសាវរីយ៍ណៅណែើយណទ្។ 

 ឃ- ការបណងកើតរពតឹាកិារណ៍ណទ្សចរណ៍ែមីៗ  

 ណដើម្បបីៃថយសមាព ធនៃវិបតាិក្ូវីដ-១៩ ការចប់យក្ទី្ផារណទ្សចរណ៍ក្នុងរសុក្ គឺជាជណរម្ើសដ៏មាៃរបសិទ្ធភាព

សរមាប់ការសាា រណែើងវិញៃវូក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរបណទ្ស។ ជាក្់ស្សាង ក្នុងអំែុងណពលវិបតាជិំងកឺ្ូវីដ-១៩ណៃេះ ៃនិាន ការ

ណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរសុក្មាៃការណក្ើៃណែើងជាលោំប់គួរឲ្យក្តស់មាគ ល់ណៅកាៃត់ំបៃ់ភូមិ្ភាគឦសាៃ ជាពិណសសតំបៃ់ណអក្ូ

ណទ្សចរណ៍ ក្នុងណគលបំណងស្សវងរក្ដំណណើរក្ម្ាៃាស្បបលក្ខណៈធម្មជាតិ ដូចជាសក្ម្មភាពណបាេះតង់ណលើខ្នងភនំ ការណដើរ

ផសងណរពងក្ម្ាៃាក្នងុនរព ៃងិការរស់ណៅជាមួ្យរបជាពលរដឋក្នុងតំបៃ់ជាណដើម្ ណដើម្បទី្ទួ្លបាៃបទ្ពិណសាធៃព៍ិតរបាក្ដ 

ពីតំបៃ់ទាងំណនាេះ។ 

 តាម្ការចុេះអណងកត ៨៨% នៃណភៀ្វណទ្សចរ មាៃការចប់អារម្មណ៍ ៃងិគំរទ្ឲ្យមាៃការបណងកើតរពតឹាិការណ៍

ណទ្សចរណ៍ែមីៗសរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ស្ដលរួម្មាៃ ពិធីបុណយដំរី ពិធីបុណយណអក្ូណទ្សចរណ៍ ក្ម្មវិធីណបាេះតង់ ៃងិណដើរ

ក្ម្ាៃាក្នុងនរព  រពតឹាិការណ៍ក្ឡីាជាត ិៃិងអៃារជាត ិៃិងសក្ម្មភាពក្សិ-ណទ្សចរណ៍ជាណដើម្។ 

 តាម្ការរំពងឹទុ្ក្ ក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរៃឹងមាៃក្ំណណើៃខ្ពស់ បនាទ ប់ពសីាថ ៃភាពជំងកឺ្ូវីដ-១៩ មាៃភាពធូររសាល 

តាម្រយៈការណធវើពិពធិក្ម្មផលិតផលណទ្សចរណ៍ែមីៗក្នុងណខ្តា ៃងិបោា ណខ្តាជុំវិញ ពិណសសការបណងកើតរពតឹាិការណ៍ណទ្សចរណ៍ 

ណគលណៅណទ្សចរណ៍ ៃិងណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍នានា ស្ដលជាក្តាា ដ៏សំខាៃក់្នុងការរសូបទាញណភៀ្វណទ្សចរឲ្យម្ក្ណលង

ក្ម្ាៃាណរចើៃដង ៃងិសាន ក្ណ់ៅឲ្យបាៃកាៃ់ស្តយូរ។ 

 ង- បញ្ញា រប ម្សំខាៃ់ៗ ម្យួចៃំៃួស្ដលណលើក្ណែើងណោយណភៀ្វណទ្សចរ 

  ង.១- តបំៃណ់គលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ  

 ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃតំបៃ់សកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍ រម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ ៃងិសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ជាណរចើៃ

ក្ស្ៃេង ស្ដលអាចទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរឲ្យម្ក្ណលងក្ម្ាៃា ៃងិសាន ក្់ណៅបាៃយូរ។ ប ុស្ៃាណភៀ្វណទ្សចរភាគណរចើៃរបមូ្លផាុំ

ស្តណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗមួ្យចំៃួៃស្តប ុណោណ េះ ដូចជារម្ណីយោឋ ៃទឹ្ក្ណរជាេះប ូរសា រម្ណីយោឋ ៃវបបធម៌្
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ភនំណោេះរក្មំុ្  រម្ណីយោឋ ៃសមុ្រទ្ណ ើភនបំាយណៅ ៃងិរម្ណីយោឋ ៃចមាក រកាណហវជាណដើម្។ ចំស្ណក្សហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ 

ៃងិក្ស្ៃេងស្ដលមាៃសកាា ៃុពលណផសងៗណទ្ៀត មិ្ៃទាៃម់ាៃការណពញៃយិម្ណៅក្ម្ាៃាណៅណែើយ។ 

តារាងទ្៦ី៖ ណគលណៅតបំៃណ់ទ្សចរណ៍ក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្ដលណភៀ្វណទ្សចរណៅក្ម្ាៃា 

រម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ សហគម្ៃណ៍ទ្សចរណ៍ 

- រម្ណីយោឋ ៃទឹ្ក្ណរជាេះប ូរសា ១៧,១៤% 

- រម្ណីយោឋ ៃវបបធម៌្ភនំណោេះរក្មំុ្ ១៤,២៨% 

- រម្ណីយោឋ ៃសមុ្រទ្ណ ើភនបំាយណៅ ១០,៤៧% 

- រម្ណីយោឋ ៃចមាក រកាណហវ ១០% 

- រម្ណីយោឋ ៃសមុ្រទ្ណ ើភូមិ្ណៅកា ១០% 

- ណផសងៗ ៦,១៩% 

- សហគម្ៃ៍វបបធម៌្ភនំណរកាល ២,៨៥% 

- សហគម្ៃ៍ទឹ្ក្ណរជាេះម្ណនារម្យ ៣,៨០% 

- សហគម្ៃ៍ទឹ្ក្ណរជាេះនរជធំ ១,៤០% 

- សហគម្ៃ៍ទឹ្ក្ធាេ ក្ស់្លងឃៃិស្លងអង់ ២,៣៨% 

ទ្កី្ស្ៃេងមាៃសកាា ៃពុល 

- ទឹ្ក្ណរជាេះ ៧ ជាៃ ់២,៣៨% 

- អូរតងឹឡាង ១,៤២% 

- អណាូ ងណសនហ៍ ៣,៨០% 

- ភនំោម្ណលៀរ ៥,២៣% 

- ទឹ្ក្ណរជាេះអូរតាំក្ៃ ០,៤៧% 

- ណផសងៗ ១,៩% 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

  ង.២- ការផសពវផាយតបំៃណ់ទ្សចរណ៍ 

 ការផសពវផាយគឺជាក្តាា ដ៏សំខាៃ់មិ្ៃអាចខ្វេះបាៃក្នងុការរសូបទាញការចប់អារម្មណ៍របស់ណភៀ្វណទ្សចរ។ េ្ង

តាម្រយៈការចុេះអណងកត ណភៀ្វណទ្សចរបាៃណលើក្ណែើងៃូវបញ្ញា មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ ក្ងវេះខាតព័តម៌ាៃពីណគលណៅណទ្សចរណ៍  

ក្ងវេះខាតសាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញផេូវ ផេូវណធវើដំណណើរណៅកាៃ់រម្ណីយោឋ ៃមួ្យចៃំៃួមាៃលក្ខណៈមិ្ៃទាៃអ់ំណោយផល ៃងិ

បញ្ញា មួ្យចំៃៃួណទ្ៀត ដូចមាៃក្នុងរកាហវកិ្បស្ៃថម្ទី្៣នៃឧបសម្ព័ៃធ គ)។ 

  ង.៣- ផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃងិតនម្េ 

 ណខ្តាម្ណឌ លគិរី សម្បូរដីមាៃជីជាតិស្ដលមាៃសកាា ៃពុលក្នុងការោដុំេះក្សិផលនានា ជាពិណសសរបណភទ្បស្ៃេ 

ៃងិស្ផេណ ើជាណរចើៃរបណភទ្។ ប ុស្ៃាដូចបាៃបង្ហា ញក្នងុស្ផនក្ខាងណលើ ណភៀ្វណទ្សចរមាៃការលបំាក្ក្នុងការស្សវងរក្ទិ្ញ

ផលតិផលពិត (Authentic Products) ណោយសារមាៃការោក្ត់ាំងលក្ផ់លតិផលក្សិផលមួ្យចៃំៃួនំាចូលពីណរៅ

របណទ្ស។ ម្ា ងវិញណទ្ៀត ផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃិងទំ្ៃញិណផសងៗ  ក្់ដូចជាមាៃតនម្េខ្ពស់ណធៀបៃងឹបោា ណខ្តាណផសងៗ។ 

  ង.៤- ម្ណធាយបាយណធវើដណំណើរ 

 ណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធតភាា ប់ផេូវណគក្ម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីែវីតបតិមាៃភាពលអរបណសើរ ស្តមាៃចំង្ហយជិត ៤០០ គ.ម្ 

ៃងិចំោយណពលជាម្ធយម្របមាណ ៦-៧ណមា ង ណទ្ើបម្ក្ដល់ទី្រួម្ណខ្តា។ ដូចណៃេះ ណភៀ្វណទ្សចររតូវចំោយណពលណវលា 

ៃងិ ម្ពលណរចើៃក្នុងការណធវើដំណណើរ។ បស្ៃថម្ពីណលើបញ្ញា មួ្យចំៃៃួខាងណលើ ណភៀ្វណទ្សចរក្៏បាៃណលើក្ណែើងៃូវចំណចុមួ្យ

ចំៃួៃណដើម្បីណធវើការស្ក្លម្អបស្ៃថម្ ណធវើោ ងោឲ្យដំណណើរក្ម្ាៃាក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ទ្ទួ្លបាៃបទ្ពិណសាធៃ៍ ៃិងការ

ណពញចិតាខ្ពស់ ណៅតាម្លោំប់នៃភាពចំបាច់ (ដូចមាៃបង្ហា ញក្នុងតារាងបស្ៃថម្ទី្១ ទី្២ ទី្៣ ៃងិទី្៤នៃឧបសម្ព័ៃធ គ)។ 
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 ២.២- ការ្គត់្គខ់ម្សវា និខសតបទាព្ទព្ទខ ់

ណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី  ក់្ណៅមាៃក្រមិ្តទាប ៃិងមិ្ៃទាៃ់មាៃភាពសម្បូរស្បប ណធៀបៃឹង

សមាមារតណភៀ្វណទ្សចរក្នុងណខ្តា ៃិងណធៀបជាមួ្យតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ណផសងក្នុងរបណទ្ស ស្ដលទាម្ទារៃវូការវិៃិណោគបស្ៃថម្។ 

តារាងទី្៧៖ មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្នុងឆ្ងន ំ២០១៩ 

ល.រ. របណភទ្អាជវីក្ម្ម ចៃំៃួ បៃទប ់ បគុគលកិ្ 

១ សោឋ គរ ១១ ៤២៨ ៩៧ 

២ បឹង គ ែូ ១ ៦ ២ 

៣ ផទេះសំោក្ ់ ៥១ ៧៣៥ ២១២ 

៤ ម្ ូស្តល ២ ៦៧ ៩ 

៥ ខារា៉ែអូណខ្ ១៣ ៥៧ ២២៥ 

៦ ណភាជៃយីោឋ ៃ ៃិងអា រោឋ ៃ ៣៤ ៣២០ ១៧៩ 

៧ រម្ណីយោឋ ៃ ៨ ៥៧ ១១២ 

៨ ម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ ៧៥ ៧៥ ៧៥ 

៩ មា សា ៤ ៧ ៥ 

សរបុ ១៩៩ ១.៦៧៧ ៩១៦ 

(របភព៖ ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

ទ្ៃទឹម្គន ណៃេះ ណសវាក្ម្មសាន ក្់ណៅក្៏ណៅមាៃចំៃួៃទាប ក្នុងណនាេះ អរតាក្ំណណើៃផទេះសំោក្់ចប់ពឆី្ងន ំ២០១០ ម្ក្ដល់

ឆ្ងន ំ២០២០ មាៃ ១៥,៥% ខ្ណៈសោឋ គរណក្ើៃណែើង ៤,៥%។ ណបើគិតជាចំៃៃួបៃទប់សាន ក្ណ់ៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី  មាៃការ

ណក្ើៃណែើង ៨៣៨ បៃទប់ ណសម ើៃងឹ ២១% ក្នុងណនាេះ៖ 

- ចំៃៃួបៃទប់ក្នងុផទេះសំោក្់ ណក្ើៃណែើង ៤១៥ បៃទប់ ណសម ើៃងឹ ១២,៩% ណធៀបៃងឹឆ្ងន ំ២០១០ 

- ចំៃៃួបៃទប់ក្នងុសោឋ គរ ណក្ើៃណែើង ៣៥០ បៃទប់ ណសម ើៃងឹ ៤៤,៨% ណធៀបៃងឹឆ្ងន ំ២០១០។ 

តារាងទី្៨៖ សថ ិតិសោឋ គរ ៃងិផទេះសោំក្ ់ចប់ពឆី្ងន ំ ២០១០-២០២០ 

ណសវាសាន ក្ណ់ៅ 
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១. សោឋ គរ ចំៃួៃ ២ ៣ ៤ ៤ ៥ ៥ ៧ ៨ ៩ ៨ ១១ 

បៃទប់ ៧៨ ១៤៤ ១៦១ ១៦១ ១៧៣ ១៧៣ ២៩៣ ៣៥៥ ៣៧៤ ៣៦៤ ៤២៨ 

២.ផទេះសំោក្់ ចំៃួៃ ២០ ៣០ ៣៥ ៣៧ ៣៩ ៣៩ ៤១ ៥១ ៤៥ ៤៦ ៥១ 

បៃទប់ ៧៨ ១៤៤ ១៦១ ១៦១ ១៧៣ ១៧៣ ២៩៣ ៣៥៥ ៣៧៤ ៣៦៤ ៤២៨ 

(របភព៖ ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 
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ណោយស្ែក្ របណភទ្ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ណោយខ្េួៃឯង សថ ិតក្នុងអរតាមួ្យខ្ពស់ជាងរបណភទ្ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ជារក្មុ្ 

ណោយសារក្តាា មួ្យចំៃៃួ៖ 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពុំទាៃម់ាៃការីណទ្សចរណ៍ ដូចណៃេះពុំមាៃការណរៀបចំក្ញ្ចប់ទ្សសៃក្ិចចណោយរក្ុម្ហ ៃុក្នុងណខ្តា 

គឺមាៃស្តរក្ុម្ហ ៃុណៅភនំណពញ ៃិងណខ្តាណផសងៗប ុណោណ េះ ស្ដលបាៃណរៀបចំក្ញ្ចប់ទ្សសៃក្ិចចនំាណភៀ្វម្ក្ណលង

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ជារក្ុម្ គមឺ្ក្វិសសម្កាលតាម្រក្ុម្ហ ៃុ ឬមាៃក្ិចចរបជុំ សិកាខ សាលាោមួ្យ ស្ដលបាៃ

ណរៀបចំណែើងណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្តប ុណោណ េះ។ 

ណរៅពីទិ្ៃនៃយ័ោក្់ពៃ័ធខាងណលើ មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម បាៃណលើក្ណែើងៃវូចំណចុខ្វេះខាតមួ្យចំៃៃួ ស្ដលទាម្ទារឲ្យ

មាៃការគិតគូរបស្ៃថម្ក្នងុការជរំុញការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រួម្មាៃ៖ 

- ការជួសជលុ ៃងិស្ក្លម្អផេូវតភាា ប់ណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ អម្ជាមួ្យការបំោក្ប់ណង្ហគ លណភេើងបំភេផឺេូវ  

- ការោក្ស់ាេ ក្សញ្ញា ណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗឲ្យបាៃរគប់រគៃ ់

- ការពរងងឹដំណណើរការម្ជឈម្ណឌ លព័តម៌ាៃណទ្សចរណ៍ 

- ការណរៀបចំឲ្យមាៃចំណតរែយៃាសាធារណៈ  

- ការណរៀបចំបៃទប់ទឹ្ក្សាធារណៈឲ្យបាៃរគប់រគៃ ់ 

- ការបំោក្ធ់ងុសំរាម្ណៅតាម្ទី្សាធារណៈឲ្យបាៃរគប់រគៃ ់

- ការពរងងឹបស្ៃថម្ម្ណធាយបាយដឹក្ជញ្ាូៃ 

- ការជំរញុឲ្យមាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តា ។ 

 ២.៣- ធនធានតន៊ុសស និខប៊ុគ្គលិកបម្ព្តើការកនខុវិស័យម្ទសចរណ៍  

ការចុេះជួបផ្កទ ល់ជាមួ្យអនក្រគប់រគង ៃងិមាច ស់មូ្លោឋ ៃអាជវីក្ម្មក្នុងណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ បាៃបង្ហា ញៃូវពត័៌មាៃ 

ៃងិតួណលខ្សំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួ ដូចខាងណរកាម្៖ 

- របមាណ ៨០% នៃបុគគលកិ្ស្ដលបណរម្ើការក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ គឺជាស្រសា ី  

- បុគគលកិ្ក្នងុណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍មាៃរតឹម្ ៣៨% ប ុណោណ េះ ស្ដលមាៃណដើម្ក្ំណណើតក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ក្នុងចំណោម្បុគគលកិ្ក្នុង វិស័យណទ្សចរណ៍ របមាណ ៧០% បាៃទ្ទួ្លការបណាុ េះបោា ល ប ុស្ៃាភាគណរចើៃ

ជាក្រម្ិតអនក្រគប់រគង ៃងិមាច ស់អាជីវក្ម្ម 

- មាច ស់ ៃិងអនក្រគប់រគងមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម បាៃណលើក្ណែើងពកីារលបំាក្ក្នុងការណរជើសណរីសបុគគលកិ្ស្ដលមាៃ

សម្តថភាព ៃិងអាចបណរម្ើការយូរក្នងុក្ស្ៃេងការង្ហរ 

- មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មមួ្យចំៃៃួ រប ម្ៃងឹការខ្វេះខាតធៃធាៃម្ៃុសស ណោយសារបុគគលិក្មួ្យចំៃៃួ ជាអនក្

ចំណូលរសុក្ម្ក្ណធវើការតាម្គន  ណហើយខ្េេះណទ្ៀតបណរម្ើការបាៃរតឹម្ ២-៣ស្ខ្ ក្៏សំុ ប់ ណដើម្បណីៅណធវើចមាក រ 

- អរតានៃការផ្កេ ស់បាូរបុគគលិក្មាៃរហតូដល់ ៧៨% ពិណសសក្នងុវិស័យសោឋ គរ ណោយណហតផុល  បុគគលិក្

ស្ដលបណរម្ើការក្នងុសោឋ គរ គឺតរម្ូវឲ្យមាៃសម្តថភាព ៃងិជំនាញចាស់លាស់។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ លក្ខខ្ណឌ ការង្ហរក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ រួម្មាៃ៖ 

- បុគគលកិ្ស្ដលបណរម្ើណសវាក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍មាៃរតឹម្របមាណ ២៥% ស្ដលមាៃក្ិចចសៃាការង្ហរ ណហើយ 

ភាគណរចើៃនៃការចូលណធវើការគឺរគៃ់ស្តៃោិយផ្កទ ល់មាត ់

- ៣៥% មាៃធានារា៉ែប់រងការង្ហរ ប ុស្ៃាមិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈណពញណលញណៅណែើយ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 15 

ស្ផអក្ណលើការសិក្ាខាងណលើ ណគអាចសៃនោិឋ ៃបាៃ  សាថ ៃភាពនៃធៃធាៃម្ៃុសស ៃិងបុគគលកិ្ស្ដលបណរម្ើការង្ហរ

ក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ណៅមាៃក្រមិ្ត ទាងំបរិមាណ ៃងិគណុភាព ពិណសសការពរងឹងសម្តថភាព ជនំាញរបស់បុគគលកិ្។ 

ជាចក្ខុវិស័យ ស្ផៃការណម្ណផ្កា តណលើណគលណៅសំខាៃ់ចំៃៃួ ២គឺ៖ 

- សណរម្ចឲ្យបាៃការផគតផ់គង់ណសវាក្ម្ម ៃិងសម្បទារទ្រទ្ង់រសបតាម្ក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរ របក្បណោយគុណភាព 

របសិទ្ធភាព ៃងិរសបតាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិសាងោ់អាសា ៃ 

- បណងកើតឲ្យមាៃវិទ្ាសាថ ៃណទ្សចរណ៍ជាតិ ឬសាលាបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍សរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

៣- បរកិារណ៍សខំាន់ៗននអនេរវិស័យគពំ្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ការវិភាគទិ្ៃនៃយ័ស្បបគុណភាពវិស័យ ណៅណលើទិ្ៃនៃយ័ស្ដលទ្ទួ្លបាៃពីចុេះជួបពភិាក្ាជាមួ្យម្ៃទីរជនំាញ ៃងិ

សាថ ប័ៃោក្់ពៃ័ធក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី បង្ហា ញអំពសីាថ ៃភាព ផលប េះោល់ ៃងិចក្ខុវិស័យសរមាប់អៃារវិស័យគំរទ្ដលក់ារ

អភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

 ៣.១- ការម្រៀបចសំដ្នដី្ និខការម្ព្បើព្បាស់ដី្ធលមី្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ណោងតាម្របាយការណ៍បណចចក្ណទ្សសា ីពីការណរៀបចំស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរីរបស់គណៈក្មាម ធិការណរៀបចំស្ដៃដី 

ៃងិៃគរូបៃយីក្ម្មណខ្តាម្ណឌ លគិរី ការណរៀបចំ ៃិងការណរបើរបាស់ដីធេកី្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃក្ំណត់ជា ៥ របណភទ្៖ 

- តបំៃអ់ភរិក្ស  រួម្មាៃតំបៃស់នូល ៃងិតំបៃអ់ភិរក្ស ស្ដលសថ ិតណៅណរកាម្ការរគប់រគងរបស់រក្សួងបរសិាថ ៃ។ 

របពៃ័ធណរបើរបាស់ដីរបណភទ្ណៃេះ បណងកើតបាៃជារបពៃ័ធតភាា ប់គន លាតសៃធងឹពីភាគៃរិតនីៃរសុក្ស្ក្វសីមា រហតូ

ដលភ់ាគឦសាៃនៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ រពម្ទាងំរជងុមួ្យនៃភាគខាងតបូងរបស់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពលផំ្កត។់ 

របណភទ្ការណរបើរបាស់ដីសំខាៃក់្នុងតំបៃ់អភិរក្ស ណៃេះ គរឺគបដណដ ប់ណោយនរពណលាេះ នរពោក្ក់្ោដ លណរសាង 

ៃិងនរពណរសាង។ ការស្របរបួលគរម្បដីសំខាៃ់ៗស្ដលបាៃណក្ើតណែើងក្នុងរយៈណពល២០ឆ្ងន ំចុងណរកាយណៃេះ រួម្មាៃ

ការរាៃនរពណ ើ ៃិងការសឹក្ណរចរិលនៃនរពណ ើ ណោយសារស្តការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃនរពណ ើខុ្សលក្ខណៈ

បណចចក្ណទ្ស។ ណទាេះបីោ ងោ ណគណឃើញមាៃការណក្ើៃណែើងៃូវតំបៃ់ោដុំេះនរពណែើងវិញក្នុងតំបៃ់អភិរក្ស

ទាងំណៃេះ ស្ដលបង្ហា ញពីភាពណជាគជ័យនៃក្ិចចរបឹងស្របងការោរ ៃងិអភិរក្សនរពណ ើរបស់រាជរោឋ ភបិាល។ 

- តបំៃក់ារោរធម្មជាតមិាៃការរគបរ់គងរមួ្គន  រួម្មាៃតំបៃ់ណរបើរបាស់ណោយៃិរៃារភាព ៃងិតំបៃ់សហគម្ៃ។៍ 

ការស្របរបលួគរម្បដីសំខាៃ់ៗស្ដលបាៃណក្ើតណែើងក្នងុរយៈណពល២០ឆ្ងន ំចុងណរកាយ គឺណោយសារក្តាា ចំណូល

រសុក្ស្ដលនំាឲ្យមាៃការែយចុេះបរិមាណនរពណ ើមួ្យចំៃៃួ។ របពៃ័ធណរបើរបាស់ដីបចចុបបៃនមាៃលក្ខណៈជា

នរពណ ើលាយែំជាមួ្យដីលំណៅឋាៃ ៃិងដីក្សិក្ម្ម។ 

- តបំៃក់្សិ-ឧសាហក្ម្មខាន តធ ំ (ដសីម្បទាៃណសដឋក្ចិច) រួម្មាៃភាគណរចើៃជាដីឯក្ជៃរបស់រដឋ ស្ដលបាៃជលួ

ឲ្យរក្ុម្ហ ៃុសរមាប់ោដំំោំចមាក រខាន តធកំ្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសដំោំណៅស ។ូ 

- តបំៃក់្សិក្ម្មខាន តតចូ (ក្រម្តិខ្ពស់) រួម្មាៃតំបៃ់ស្ដលណរបើរបាស់ក្សិក្ម្មខាន តតូចជាចម្បង (ណលើក្ស្លងស្ត

តំបៃស់ាងសង់)។ របពៃ័ធណរបើរបាស់ដីរបណភទ្ណៃេះ មាៃលក្ខណៈសក្ម្ម ណោយសារមាៃការស្របរបួលគរម្បដី 

ៃងិក្ំណណើៃរបជាជៃស្ដលណក្ើតមាៃក្នងុរយៈណពល២ទ្សវតសរ៍ចុងណរកាយណៃេះ។ របពៃ័ធោដុំេះបណងកើតណែើងណោយ

ក្សិក្រខាន តតូច មាៃលក្ខណៈជាដំុៗតាម្ជាយនរព ណោយមាៃការរតួសរតាយនរពណដើម្បីោដំំោំរបចំឆ្ងន ំ 

(ភាគណរចើៃជាដំែូង ៃិងសស្ណដ ក្) ៃងិដំោំរយៈណពលស្វង (ភាគណរចើៃ គឺដំោំណៅស ូ ៃិងសាវ យចៃទី)។ 

ណោយស្ែក្ណៅរសុក្ណកាេះស្ញក្ មាៃការណធវើស្រស ៃងិការោដុំេះដំោំរសូវណរចើៃជាងណគ។ 
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- តបំៃ់ក់្សិក្ម្មខាន តតចូ (ក្រម្តិទាប) ជាតំបៃ់ស្ដលមាៃដង់សីុណតរបជាជៃខ្ពស់ ៃិងទាប ៃិងរតូវបាៃណរបើណោយ

ក្សិក្រខាន តតូចសរមាប់ក្សិក្ម្មជាចម្បង ប ុស្ៃាក្៏ជាតំបៃន់ៃបណដុ ំរបណភទ្នរពណ ើសំខាៃផ់ងស្ដរ។ តំបៃ់ណៃេះ 

ជាទូ្ណៅោក្់ពៃ័ធៃងឹរណបៀងអភរិក្សជីវៈចរមុ្េះ។ 

ណោងតាម្របាយការណ៍បណចចក្ណទ្សសា ីពីការណរៀបចំស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរី ចក្ខុវិស័យសរមាប់ការអភិវឌ្ឍស្ដៃដី

ណខ្តាម្ណឌ លគិរីចក្ខុវិស័យឆ្ងន ំ២០៤០ ក្ំណត់ “ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី គជឺាម្ជឈម្ណឌ លអភវិឌ្ឍៃណ៍សដឋក្ចិចនបតងស្ដលមាៃ

ជវីភាពរស់រណវកី្ ស្ផអក្ណលើធៃធាៃធម្មជាត ិ ៃងិវបបធម្ស៌ម្បរូស្បបរបស់ណខ្តា រមួ្ចសំ្ណក្ជាចម្បងក្នងុការណលើក្ក្ម្ពស់ប លូ

អភវិឌ្ឍៃជ៍ាតណិៅភាគឦសាៃ រសបតាម្ការតរម្ងទ់្សិការអភវិឌ្ឍស្ដៃដដីរ៏តមឹ្រតវូមាៃសោា បធ់ាន ប ់ៃងិគណុភាពបរសិាថ ៃ

រស់ណៅលអរបណសើរ តាម្រយៈការណលើក្សទួយការអភវិឌ្ឍណទ្សចរណ៍វបបធម្ ៌ ៃងិបរសិាថ ៃ ស្ដលផាលផ់លរបណោជៃណ៍សដឋក្ចិច 

សងគម្ ៃងិបរសិាថ ៃរបក្បណោយៃរិៃារភាពដលរ់បជាជៃ ណទ្សចរ ៃងិវៃិណិោគទាងំអស់។” 

ក្នុងៃ័យណៃេះ ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី តរម្ង់ទិ្សណៅរក្ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ 

ៃងិអៃារវិស័យគំរទ្ រសបតាម្ស្ផៃការ ៃិងបេង់ណគលណរបើរបាស់ដីធេីណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសការក្ំណត់តំបៃអ់ាទិ្ភាព

សរមាប់ណធវើការអភិវឌ្ឍ។ 

ស្ផអក្ណលើចក្ខុវិស័យខាងណលើ ការណរៀបចំស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណផ្កា តណលើសសរសាម្ភសំខាៃ់០៥ ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ការការោរ ៃងិរគបរ់គងណសវាក្ម្មណអក្ែូូសីុរមួ្គន ៖ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃធៃធាៃធម្មជាតិោ ងសម្បូរស្បប

ស្ដលផាលៃ់ូវណសវាក្ម្មធម្មជាតណិសដឋក្ិចច សងគម្ ៃងិវបបធម៌្ោ ងណរចើៃ សុទ្ធសឹងមាៃសារៈសំខាៃ់សរមាប់ការ

អភិវឌ្ឍណខ្តារបក្បណោយៃិរៃារភាព។  

- ណអកូ្ណទ្សចរណ៍ស្ដលផាល់តនម្េអតាសញ្ញា ណវបបធម៌្ចរម្េុះជៃជាតិ ៃិងបរិសាថ ៃរបស់ណខ្តា៖ភាពវិណសសនៃ

វបបធម៌្ ៃងិបរិសាថ ៃរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គជឺាមូ្លោឋ ៃរគឹេះដ៏រឹងមាសំរមាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍។ 

ភាពចរមុ្េះ ៃិងសម្បូរស្បបនៃនរពណ ើ ណទ្សភាពក្សិក្ម្ម ក្ដូ៏ចជាវបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចរបស់ណខ្តា គឺ

ជាសម្បតាិដ៏សំខាៃ់ ៃងិវិណសសវិសាលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណៃេះ។ រសបណពលជាមួ្យគន  ការអភិវឌ្ឍ

ណទ្សចរណ៍ណោយមាៃទំ្ៃលួខ្សុរតូវផារភាា ប់ៃងឹគុណតនម្េបរិសាថ ៃ ៃិងវបបធម៌្របនពណ ីមាៃសារៈសំខាៃ ់

ណដើម្បីស្ែរក្ាភាពវិណសសគម ៃពីរសរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

- ការអភវិឌ្ឍក្សិក្ម្មរបក្បណោយៃរិៃារភាព ស្ដលគតិគរូដលជ់វីៈចរម្េុះ ៃងិផលរបណោជៃក៍្សិក្រខាន តតចូ៖ 

ការអភិវឌ្ឍណោយយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ណលើការនំាណចញស្ដលមាៃទុ្ៃពឹងស្ផអក្ណលើស្ផនក្ក្សិ-ឧសាហក្ម្ម (ដីសម្បទាៃ

ណសដឋក្ិចច ៃិងចមាក រដំោំឯក្ជៃខាន តម្ធយម្) ៃិងក្សិក្ម្មខាន តតូចជាលក្ខណៈរគួសារស្ដលក្ពំុងមាៃក្ំណណើៃ។ 

 វិស័យទាងំពីរ ៃងឹវិវតារួម្គន តាម្រយៈភាពជានដគរូបក្បណោយទំ្ៃលួខុ្សរតូវ ៃិងផាលផ់លរបណោជៃ៍ណៅវិញ

ណៅម្ក្។ មាគ៌ណៃេះ រតូវណដើរតាម្ណគលការណ៍ពិពធិក្ម្មក្សិក្ម្មតាម្ស្បបធម្មជាតិស្ដលអៃញុ្ញា តឲ្យមាៃការ

បណងកើៃផលិតក្ម្ម ៃងិផលតិភាព ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃធម្មជាត ិដូចជាដី ៃិងទឹ្ក្ រពម្ទាងំបណងកើៃភាពធៃរ់បស់

រគសួារ ៃងិជីវភាពក្សិក្រទ្ប់ទ្ល់ណពលអាកាសធាតុមិ្ៃណទ្ៀងទាត់។ 

- ម្ជឈម្ណឌ លប លូអភវិឌ្ឍៃណ៍សដឋក្ចិចជាតភិាគឦសាៃរបក្បណោយភាពរស់រណវកី្ផារភាា បណ់ៅៃងឹការណធវើសមាហរណ-

ក្ម្មណសដឋក្ចិចក្នងុតបំៃអ់ភវិឌ្ឍៃរ៍តណីកាណក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្៖ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាណខ្តាមួ្យសថតិក្នងុតំបៃ់
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រតីណកាណអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ ស្ដលមាៃណសដឋក្ិចចរស់រណវីក្ ៃងិចូលរួម្ចំស្ណក្ក្នងុការខិ្តខំ្

របឹងស្របងសមាហរណក្ម្មអភិវឌ្ឍៃ៍ណសដឋក្ិចចក្នងុតបំៃ់ តាម្រយៈការផាល់ណសវាក្ម្មដឹក្ជញ្ាូៃ ការជំរុញផលតិក្ម្ម

ក្សិ-ឧសាហក្ម្មមាៃគុណភាពខ្ពស់ ការអភិវឌ្ឍឧសាហក្ម្មធៃុរសាលស្ផអក្ណលើចំណណេះដឹង បណចចក្វិទ្ា ៃងិ

ៃវាៃុវតាៃ ៍ការជំរុញោណិជាក្ម្មឌ្ីជីែល ៃងិជារចក្ទាវ រោណិជាក្ម្មជាមួ្យរបណទ្សណវៀតោម្ ៃិងតំបៃ។់ 

- ការរកី្ចណរម្ើៃនៃៃគរបូៃយីក្ម្មស្ដលផាលត់នម្េណលើធម្មជាត ិ ៃងិណទ្សភាព៖ ក្នុងបរិបទ្នៃការរីក្លូតលាស់នៃ

ណសដឋក្ិចច ៃិងការណក្ើៃណែើងនៃអរតាចំណូលរសុក្ខ្ពស់នាណពលអនាគត ចំៃៃួរបជាជៃណៅតាម្ទី្របជុំជៃក្នងុ

ណខ្តា ៃងឹមាៃសមាព ធទាងំណលើណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធរូបវៃាណលើដី ៃងិណសវាក្ម្មរគប់របណភទ្។ ការណលើក្ក្ម្ពស់ការ

អភិវឌ្ឍទី្រក្ុង ៃិងទី្របជុំជៃនបតងក្ៃ៏ឹងកាត់បៃថយ ឧសមៃ័ផទេះក្ញ្ចក្់ ៃិងក្រម្ិតផលប េះោលន់ៃៃគរូបៃីយក្ម្ម

ចំណោេះការស្របរបលួអាកាសធាតុ។ 

 រពម្ជាមួ្យសសរសាម្ភទាងំ៥ខាងណលើ ការណរៀបចំស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរី តរម្ង់ណគលបំណងអភិវឌ្ឍ រយៈណពលស្វង

សំខាៃ់ៗចំៃៃួ៥ រួម្មាៃ៖ 

- ទ្ទួ្លបាៃការអភិរក្សជីវៈចរមុ្េះរបក្បណោយៃិរៃារភាព ៃិងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់ណៅរបស់របជាជៃណៅក្នុង

របពៃ័ធតំបៃក់ារោរធម្មជាតិ (ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព ៃងិរណបៀងអភិរក្សជីវៈចរមុ្េះ) 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍណអក្ូណទ្សចរណ៍ផារភាា ប់ៃឹងការរគប់រគងធៃធាៃធម្មជាតិណោយសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃ 

- ណលើក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មរបក្បណោយៃិរៃារភាពសរមាប់ក្សិក្រខាន តតូច រពម្ទាងំការរគប់រគងធៃធាៃ

ធម្មជាតិណោយសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃណៅណរៅតំបៃ់ការោរធម្មជាតិ 

- ពរងងឹតួនាទី្របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅក្នងុការអភិវឌ្ឍជាត ិៃងិការណធវើសមាហរណក្ម្មណសដឋក្ិចចណៅក្នងុតំបៃ់ 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍៃគរូបៃយីក្ម្មស្ដលយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ណលើការផាល់ណសវាសាធារណៈរបក្បណោយៃិរៃារភាព 

ៃងិបរិោបៃនណៅរគប់ក្រម្ិត។ 

 ៣.២- ការអភរិកសបរិសាា ន នខិធនធានធតមោត ិ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃតំបៃក់ារោរធម្មជាតិចំៃៃួ ៥ ស្ដលមាៃនផទដីសរុបរបមាណ ១.១៨៥.៦៦១ ហិក្តា ស្ដលជា

របណភទ្ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព សម្បូរណៅណោយនរពណរសាង នរពណលាេះ ៃិងវាលណមម ។ តំបៃ់ការោរធម្មជាតទិាងំអស់សថ ិតណៅ

ណរកាម្ការរគប់រគងរបស់រក្សួងបរិសាថ ៃ បនាទ ប់ពីមាៃការស្ក្សរម្ួលសម្តថក្ិចចរគប់រគងជាមួ្យរក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់

ៃិងណៃសាទ្។ រក្សួងបរិសាថ ៃបាៃកំ្ពុងណរៀបចំរក្ម្បរិសាថ ៃ ណដើម្បីធានារបសិទ្ធភាពការរគប់រគង ៃិងអភិរក្សធៃធាៃ

ធម្មជាតិ។ ការបណងកើតៃូវស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្ ក្៏ជាលទ្ធផលនៃក្ំស្ណទ្រម្ង់ការង្ហរអភិរក្សណៃេះផងស្ដរ។ ស្ដៃជរម្ក្

សតវនរពទាងំ ៥ រួម្មាៃ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនំណរពច ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពោម្ណលៀរ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពលផំ្កត់ ស្ដៃជរម្ក្

សតវនរពស្រសពក្ ៃងិស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្ក្វសីមា។  

តារាងទី្៩៖ សណងខបពត័ម៌ាៃទូ្ណៅរបស់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ០៥ 

ល.រ. ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព ឆ្ងន ំបណងកើត នផទដ ី ទ្តំីាង ណខ្តា 

១ ភនំណរពច ០១/១១/៩៣ ២២២.៥០០ ស្ក្វសីមា ម្ណឌ លគិរ ី

២ ោម្ណលៀរ ០១/១១/៩៣ ៤៧.៥០០ ណពរជាោ ម្ណឌ លគិរ ី



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 18 

៣ លផំ្កត ់ ០១/១១/៩៣ ២៥០.០០០ លផំ្កត ់
ម្ណឌ លគិរ ី

រតៃគិរ ី

៤ ស្រសពក្ ០៩/០៥/១៦ ៣៧២.៩៧១ ណកាេះស្ញក្ ម្ណឌ លគិរ ី

៥ ស្ក្វសីមា ០៩/០៥/១៦ ២៩២.៦៩០ 
ស្ក្វសីមា  

សនួល 

ម្ណឌ លគិរ ី

រក្ណចេះ 

  (របភព៖ ម្ៃទរីបរិសាថ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិ រ)ី 

- ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនណំរពច៖ មាៃទី្តាំងសថ ិតណៅចណនាេ េះស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្ ៃងិស្ដៃជរម្ក្សតវនរព

ស្ក្វសីមា ស្ដលមាៃនផទដីរបមាណជាងមឺុ្ៃគីែូស្ម្ រតរក្ឡា ៃិងរតូវបាៃបណងកើតណែើងណោយរពេះរាជយរក្តឹយណៅ

ឆ្ងន ំ១៩៩៣។ សតវនរពោ ងណ ចោស់ ៣០របណភទ្ បាៃក្ំពងុរស់ណៅក្នងុស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនំណរពចណៃេះ 

ស្ដលមួ្យចំៃួៃធំគឺជាសតវក្នងុបញ្ានីៃអងគការអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិអៃារជាតិ (IUCN)។ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព

ភនំណរពច មាៃសារសំខាៃ់ស្ផនក្វបបធម៌្ ណសដឋក្ិចច ៃិងសងគម្ សរមាប់សហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃស្ដលរស់ណៅ ៃងិ

អារសយ័ផលណៅទី្ណនាេះ 

- ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនោំម្ណលៀរ៖ គឺជាក្ស្ៃេងអភិរក្សសតវនរព ៃិងជាជរម្ក្សតវនរព ៃិងសតវសាេ បជាណរចើៃ

របណភទ្ ៃិងណោរណពញណៅណោយរចំងែមសាអ តៗ ទឹ្ក្ណរជាេះតចូៗ អូរ ៃងិណទ្សភាពណខ្ៀវរសង្ហត ់

- ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្ក្វសីមា៖ មាៃរបពៃ័ធណអក្ូែូសីុសម្បូរស្បប ក្នុងណនាេះរបណភទ្សតវក្រម្ ៃងិរបណភទ្សតវជិត

ផតុពជូណៅណលើពភិពណលាក្របមាណ ៦០ របណភទ្ ដូចជាសតវសាវ រោម្ជាណដើម្។ ពិណសសជាងណៃេះណៅណទ្ៀត 

ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្ក្វសីមា ជាក្ស្ៃេងស្ដលមាៃសតវឆ្ងម រចំៃៃួ ៧ របណភទ្ ណហើយក្៏ជាក្ស្ៃេងអភិរក្សអៃារជាតិ

ណលើរបណភទ្សតវដំរីអាសុផីងស្ដរ 

- ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្៖ គឺជាជរម្ក្សរមាប់របណភទ្សតវក្ំពុងរងណរគេះជាសាក្លជាណរចើៃដូចជាដំរីអាសីុ 

ខាេ រខិ្ៃ ខាេ ពពក្ ទ្ណៃាង រតយ ងយក្ស រតយ ងចងកំក្ស ៃងិរក្ណពើភនំជាណដើម្ 

- ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពលផំ្កត៖់ គឺជាជរម្ក្សតវជាណរចើៃ ដូចជា ដំរី  ខ្ទីង ខាេ  រក្បីនរព ខាេ ឃមុ ំ ពពួក្សតវសាវ  ៃងិ

សតវសាេ បរបមាណ ១០០ របណភទ្ផងស្ដរ។ ណរៅពផីាលជ់រម្ក្ដលស់តវនរព ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពលផំ្កត ់ ក្ជ៏ា

ជរម្ក្ ៃិងរបភពចំណូលដលអ់នក្រសុក្ជាណរចើៃរគសួារ ស្ដលភាគណរចើៃជាជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។  

តាម្ការសិក្ា ការរគប់រគងបរិសាថ ៃ ៃិងធៃធាៃធម្មជាតិក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃក្ពំុងទ្ទួ្លរងៃូវផលប េះោល់

អវិជាមាៃមួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- នផទដីណខ្តាម្ណឌ លគិរីរបមាណ ៨០% ជាតំបៃអ់ភិរក្សធៃធាៃធម្មជាត ិ ស្ដលតរម្ូវឲ្យមាៃការរគប់រគងតំបៃ់

ទាងំណនាេះរបក្បណោយៃិរៃារភាព ខ្ណៈស្ដលនផទដីជាក្់ស្សាងមួ្យចំៃៃួនាណពលបចចុបបៃន ក្ពំុងទ្ទួ្លរងៃូវការ

ទ្ស្រនាទ ៃ ៃងិការកាៃ់កាប់ផទុយពមូី្លោឋ ៃចាប់ 

- ការណរៀបចំឲ្យមាៃការរគប់រគងធៃធាៃតាម្ស្បបសហគម្ៃ ៍ អាចជាដំណោេះរសាយមួ្យដូចបាៃក្ំណតក់្នងុ

អៃុរក្ឹតយស្បងស្ចក្តំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព។ ប ុស្ៃាការក្ណំត់រពរំបទ្លត់ំបៃៃ់ីមួ្យៗឲ្យបាៃចាស់លាស់ 

ៃងិការតាម្ោៃជារបចំការអៃុវតាលក្ខៃាកិ្ៈណោយសមូ្ហភាពសហគម្ៃ ៍ជាក្ិចចការសំខាៃធ់ានាការអារស័យ

ផលធៃធាៃនរពណ ើរសបតាម្លក្ខណៈបណចចក្ណទ្ស 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 19 

- ការបណាុ េះបោា ល ៃិងការផាល់មុ្ខ្របរ ជាជណរម្ើសជំៃសួការរបមូ្លអៃផុលនរពណ ើ ៃិងក្សិក្ម្មវិលជុំ ដូចជា

ណទ្សចរណ៍ស្បបសហគម្ៃ៍ជាណដើម្ ស្ដលអាចបស្ងវរទំ្ណៃៀម្ទ្មាេ ប់ចស់របស់សហគម្ៃ៍ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

ៃងិបណងកើៃរបាក្់ចំណូល។  

ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ទាក្់ទ្ងៃឹងការរគប់រគងបរសិាថ ៃ ៃិងធៃធាៃធម្មជាត ិ គួរមាៃការគតិគូរៃូវការង្ហរ

ចំបាច់មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ណធវើការចុេះបញ្ា ី ៃិងក្ំណតរ់ពរំបទ្លន់ៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ៥ ឲ្យបាៃចាស់លាស់ណែើងវិញ  រណលើ

ណគលៃណោបាយចាស់លាស់របស់រាជរោឋ ភបិាល 

- ណរៀបចំស្ផៃការអភិវឌ្ឍក្នងុតំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ៥ ៃងិក្ំណត់វិសាលភាពនៃសក្ម្មភាពវិៃិណោគ ៃងិ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ស្ដលគួររតូវបាៃណលើក្ទឹ្ក្ចិតា ៃងិអៃញុ្ញា តឲ្យមាៃក្នុងតំបៃ់ទាងំ៥ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពណរៀបចំតំបៃ់ស្ដៃអភរិក្សទាងំ៥ ជាតំបៃ់ឧទ្ាៃជាតិ ណោយមាៃការសិក្ាបញ្ចូលសក្ម្មភាព

ណទ្សចរណ៍ ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ៍ជាណដើម្  រណលើទ្សសៃទាៃ “ការអភិវឌ្ឍបណរម្ើដល់

ការអភិរក្ស ការអភិរក្សរទ្រទ្ង់ដលក់ារអភិវឌ្ឍ”។ 

 ៣.៣- ការម្ព្បើព្បាស់ និខ្គត់្ គខ់ទឹកសាា ត 

 ក- ការគក្បើក្ា្់ទកឹសាា តរប្់មូ្លដ្ឋា នអាជវីកម្មគទ្ចរណ៍ 

រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃងិៃវាៃុវតាៃ៍ ៃងិរក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ បាៃចូលរួម្ោ ង

សក្ម្មក្នុងការអៃុវតាក្ម្មវិធីណគលៃណោបាយ ៃងិយុទ្ធសាស្រសដចតុណកាណដំោក្់កាលទី្៤ របស់រាជរោឋ ភបិាលអាណតាិទី្៦ 

ណោយបាៃផដលអ់ាទិ្ភាពខ្ពស់ដលក់ារអភិវឌ្ឍវិស័យទឹ្ក្សាអ តណៅតំបៃ់ទី្របជុជំៃ ៃងិទី្ជៃបទ្ ជូៃដល់របជាពលរដឋឲ្យ

ទ្ទួ្លបាៃណសវាផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់របក្បណោយគុណភាព សុវតថិភាព ៃិរៃដរភាព ៃងិនែេសម្រម្យ ណដើម្បីរួម្ចំស្ណក្

ណលើក្ក្ម្ពស់សុខ្ុមាលភាព ជាពិណសសកាត់បៃថយក្ងវេះទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់សរមាប់របជាជៃស្ដលរស់ណៅក្នុងតំបៃ់ទី្របជុំជៃ 

ជាយរក្ងុ ៃងិជៃបទ្ តាម្រយៈការពរងកី្សម្តថភាពផលតិ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការចូលរួម្ពសី្ផនក្ឯក្ជៃក្នងុការ   

 វិៃិណោគណលើវិស័យផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត។ 

ការរគប់រគងការផដលណ់សវាផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តជាសិទ្ធិផ្កា ច់មុ្ខ្របស់រដឋ។ ក្នងុសាថ ៃភាព ៃងិកាលៈណទ្សៈចំបាច់ រដឋអាច

ណធវើការណផទរសិទ្ធិណៃេះជៃូដល់វិស័យឯក្ជៃ ណដើម្បផីដល់ណសវាផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តជៃូរបជាពលរដឋ ៃងិស្ផនក្ផលិតក្ម្ម-ណសវាក្ម្ម។ 

រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃងិៃវាៃុវតាៃ ៍ មាៃសម្តថក្ិចចណរៀបចំណគលៃណោបាយ ស្ផៃការ

យុទ្ធសាស្រសដ ស្ផៃការណម្ សរមាប់ដឹក្នំារគប់រគងវិស័យទឹ្ក្សាអ ត ៃិងរគប់រគង រតតួពៃិតិយណសវាផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តស្ដលមាៃ

លក្ខណៈអាជីវក្ម្មទាងំរូបវៃាបុគគល ឬៃីតិបុគគល ទាងំវិស័យសាធារណៈ ចរមុ្េះរដឋ-ឯក្ជៃ ៃងិឯក្ជៃ។ 

ស្ផអក្តាម្របាយការណ៍របស់ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ៍ ណៅទូ្ទាងំណខ្តដម្ណឌ លគិរី

មាៃអងគភាព/របតិបតាកិ្រផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តសរុបចំៃៃួ ៥ ទី្តាំង ក្នុងណនាេះ អងគភាពរោឋ ក្រទឹ្ក្សាធារណៈមាៃ ១ ទី្តាំង គឺ

អងគភាពរោឋ ក្រទឹ្ក្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី សថ ិតណៅក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ៃិងរបតិបតាកិ្រផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តឯក្ជៃស្ដលទ្ទួ្ល

បាៃអាជ្ាប័ណណពីរក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍មាៃ៤ ទី្តាំង គឺ ២ ទី្តាំងសថ ិតណៅក្នុងរសុក្

ស្ក្វសីមា ១ ទី្តាំងសថ ិតណៅក្នុងរសុក្ណកាេះស្ញក្ ៃងិ ១ ទី្តំាងសថ ិតណៅក្នុងរសុក្ណពរជាោ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 20 

 ខ្- ការណរបើរបាស់ទ្កឹ្សាអ តរបស់របជាពលរដឋម្លូោឋ ៃ 

ណោងតាម្សថតិិរបស់ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍ ចំៃៃួរគសួារក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី

ស្ដលមាៃទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់មាៃរបមាណ ១៤%។ ភាគណរចើៃនៃរបជាពលរដឋណៅតាម្បោា រសុក្ ៃងិជៃបទ្បាៃណរបើរបាស់

ទឹ្ក្អណាូ ង ៃងិរបភពទឹ្ក្ណផសងៗសរមាប់ណរបើរបាស់ ៃិងបរិណភាគ។  

ណោយស្ែក្ តាម្ការចុេះសមាភ សៃ៍ជាមួ្យរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ការណរបើរបាស់ទឹ្ក្សាអ តរបស់រដឋមាៃរបមាណ 

៨% ខ្ណៈស្ដលភាគរយនៃអនក្ណរបើរបាស់ទឹ្ក្អណាូ ងមាៃចំៃៃួរហតូដល ់៦២%  (ភាគណរចើៃជាសមាជិក្រគសួារសថ តិណៅ

តាម្មូ្លោឋ ៃសហគម្ៃោ៍ច់រសោល) ក្នុងណនាេះ ការណរបើរបាស់ទឹ្ក្ណភេៀងមាៃ ១០% (ណៅរដូវវសា) ការណរបើរបាស់ទឹ្ក្អូរ

មាៃចំៃៃួ ១៧% ណហើយ ៣% របជាពលរដឋណរបើរបាស់របភពទឹ្ក្ណផសងៗ (ដូចមាៃក្នងុរកាហវិក្បស្ៃថម្ទី្៤ ៃងិទី្៥នៃ

ឧបសម្ព័ៃធ គ)។ 

ស្ផអក្ណៅណលើលទ្ធផលខាងណលើ ការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈរគប់រគៃ់ណពញ

ណលញណៅណែើយក្នងុសាថ ៃភាពបចចុបបៃន ៃិងនាណពលអនាគតស្ដលណភៀ្វណទ្សចរៃងឹមាៃក្ំណណើៃខ្ពស់ រពម្ជាមួ្យការណក្ើៃ

ណែើងៃូវសក្ម្មភាពណសដឋក្ិចចនានា។ ក្ងវេះខាតទឹ្ក្សាអ ត ៃងិអនាម័្យក្៏ជាបញ្ញា រប ម្សរមាប់របជាពលរដឋស្ដលរស់ណៅ

តាម្ជៃបទ្ ៃងិណៅតាម្សហគម្ៃជ៍ៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ របជាពលរដឋបាៃណលើក្ណែើង  ណៅរដូវរបំាងពកួ្គត់មិ្ៃរតឹម្

ស្តរប ម្ៃឹងបរមិាណទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់មិ្ៃរគប់រគៃ់ណនាេះណទ្ ប ុស្ៃាគឺជួបរបទ្េះៃងឹក្ងវេះខាតទឹ្ក្ណរបើរបាស់ស្តម្ាង 

ណោយសារស្តអណាូ ងស្ដលពកួ្គត់ណរបើរបាស់  រីងហតួមិ្ៃមាៃទឹ្ក្ ណហើយពួក្គត់រតូវទិ្ញទឹ្ក្ពតីំបៃ់ណផសងម្ក្ណរបើរបាស់។ 

ណោយស្ែក្ ចប់តាំងពីម្ៃុឆ្ងន ំ២០០៦ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមិ្ៃស្ដលមាៃណរាងចរក្របរពតឹាកិ្ម្មទឹ្ក្សាអ តណទ្។ ណៅឆ្ងន ំ២០១៦ 

ណោយមាៃការណរជាម្ស្រជងពីរាជរោឋ ភបិាល ជាពិណសសពីរក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

ណរកាម្គណរមាងក្ិចចសហរបតាិបតាិការជាមួ្យនដគូអភិវឌ្ឍៃ ៍ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីទ្ទួ្លបាៃគណរមាងមួ្យ គគឺណរមាងផគតផ់គង់ទឹ្ក្

សាអ តណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណរកាម្រក្បខ្ណឌ គណរមាងអភិវឌ្ឍៃត៍ំបៃ់រតីណកាណ ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ ៃងិជៃំួយហិរញ្ាបបទាៃ

ឥតសំណងពី (Japan Asean Integrated Fund) ណដើម្បីសាងសង់ណរាងចរក្របរពឹតាកិ្ម្មទឹ្ក្សាអ ត ស្ដលមាៃសម្តថភាព

ផលតិទឹ្ក្សាអ តបាៃ ២.០០០ ស្ម្ រតគូបក្នុងមួ្យនែា។  

ជារួម្ ការណរបើរបាស់ ៃងិផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី អាចរប ម្ៃឹងបញ្ញា មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាម្ណឌ លគិរី  ក្់មិ្ៃមាៃលក្ខណៈអំណោយផលណពញណលញដលក់ារណរៀបចំបោា ញ

ផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត មាៃៃយ័  ការតភាា ប់បោា ញទឹ្ក្អាចណធវើណៅបាៃ ប ុស្ៃាក្មាេ ងំជំរញុទឹ្ក្ណៅមាៃក្រម្ិត 

- មិ្ៃទាៃម់ាៃរបភពទឹ្ក្ណៅរគប់រគៃ់ ៃងិរបពៃ័ធផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តទូ្លំទូ្លាយ ណដើម្បធីានាបាៃៃវូៃិរៃារភាព

ក្នុងការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តណៅទូ្ទាងំណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅណែើយ 

- ការទ្ស្រនាទ ៃរំណលាភយក្ដីរបភពទឹ្ក្សំខាៃ់ៗ ស្ដលរតូវយក្ម្ក្ណធវើជារបភពទឹ្ក្សរមាប់ផលតិទឹ្ក្សាអ តជៃូ

របជាពលរដឋ 

- ការបងារូសារធាតុស្ដលមាៃជាតិពលុណផសងៗចូលណៅក្នងុរបភពទឹ្ក្សរមាប់ផលតិទឹ្ក្សាអ ត 

- របាយរាយបា យនៃការរស់ណៅរបស់របជាជៃ ក្៏ជាណហតុនំាឲ្យពិបាក្ក្នុងការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តឲ្យបាៃណពញណលញ

ដល់របជាពលរដឋទាងំអស់ 

- ការរគប់់រគងសំណល់រងឹ ៃងិរាវរបស់របជាពលរដឋណៅជុំវិញរបភពទឹ្ក្ ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃភាពលអរបណសើរ ៃងិ

រតឹម្រតូវតាម្លក្ខណៈបណចចក្ណទ្ស។  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 21 

ជាចក្ខុវិស័យោក្់ពៃ័ធៃងឹបញ្ញា ទឹ្ក្សាអ តណៃេះ គួរមាៃការគតិគរូៃូវការង្ហរចំបាច់មួ្យចៃំៃួ រមួ្មាៃ៖ 

- ជំរញុឲ្យមាៃការសកិ្ាបណងកើតអៃសុាថ ៃីយទឹ្ក្សាអ តោ ងណ ច ១ ណៅតាម្រសុក្ទាងំ៤ 

- ជំរញុឲ្យមាៃទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់ណៅតាម្ភូមិ្ ឃុ ំ ៃិងរសុក្ទាងំអស់ មិ្ៃ ក្នុងរក្បខ្ណឌ រដឋ ៃងិឯក្ជៃ ឬ

លក្ខខ្ណឌ ោមួ្យណផសងណទ្ៀត 

- ជំរញុឲ្យមាៃការសកិ្ាណៅណលើរបភពទឹ្ក្ណៅបស្ៃថម្ ណដើម្បធីានាឲ្យបាៃរគប់រគៃៃ់វូការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត 

- រក្ាការោរឲ្យបាៃៃូវរបភពទឹ្ក្ស្ដលមាៃរសាប់ ណជៀសវាងការសាងសង់សំណង់ស្ក្បររបភពទឹ្ក្ ៃិងការបងារូ

សំណល់ចូលរបភពទឹ្ក្ទាងំណនាេះ 

- បៃាក្ិចចសហរបតិបតាិការណសម ើភាពលអជាមួ្យនដគូអភិវឌ្ឍៃន៍ានា ណដើម្បីរក្ហរិញ្ាបបទាៃសរមាប់ការសាា រ ៃងិ

ពរងកី្សម្តថភាពផគតផ់គង់រសបតាម្ស្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ ៍

- សិក្ា ៃងិជំរញុលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាៃហិរញ្ាបបទាៃសរមាប់ស្ផនក្ឯក្ជៃតាម្រយៈការសហការជាមួ្យបោដ សាថ ប័ៃ

នានារបស់រាជរោឋ ភិបាល នដគូអភិវឌ្ឍៃ ៍អងគការម្ៃិស្ម្ៃរោឋ ភបិាល ៃងិធនាគរក្នងុ ៃងិណរៅរបណទ្ស ណដើម្បី

ជួយគំរទ្ដល់ស្ផនក្ឯក្ជៃក្នងុការទ្ទួ្លបាៃរបាក្់ក្ម្ចីស្ដលមាៃលក្ខណៈអៃុណរគេះដល់វិស័យឯក្ជៃ 

- ជំរុញណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឱយមាៃការចូលរួម្វិៃិណោគពីវិស័យឯក្ជៃ តាម្រយៈការបណងកើតៃូវណគលៃណោបាយ 

រក្បខ្ណឌ ចាប់នានា សរមួ្លដល់បរិោកាសវិៃិណោគក្នងុការទាក្់ទ្ងភាពជានដគសូាធារណៈ ឯក្ជៃ រពម្ទាងំ

ការណលើក្ទឹ្ក្ចិតាដលក់ារវិៃិណោគឯក្ជៃ 

- សហការជិតសន ិទ្ធជិាមួ្យសាថ ប័ៃោក្ព់ៃ័ធណដើម្បីសណរម្ចណគលណៅអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យទឹ្ក្សាអ តឱយបាៃរលៃូ។ 

 ៣.៤- ការម្ព្បើព្បាស់ និខ្គត់្ គខ់អគ្គិសនី 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃសកាា ៃុពលសាងសងវ់ារីអគគិសៃខីាន តធំ ម្ធយម្ ៃងិតូច ណោយសារមាៃទ្ណៃេ សទ ឹង ភនំ ខ្ពង់រាប 

ៃងិរជលង។ ជាក្់ស្សាង ណៅស្ផនក្ខាងណលើនៃទ្ណៃេស្រសពក្ក្នងុរបណទ្សណវៀតោម្ ក្ំពុងមាៃការសាងសង់ទំ្ៃប់វារីអគគិសៃ។ី 

ណៅក្នុងអាងទ្ណៃេស្រសពក្ណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្៏មាៃគណរមាងស្រសពក្ ណរកាម្៣ (អាៃុភាព ៣៣០ ណម្ ក វា៉ែត់) ៃិង

ស្រសពក្ណរកាម្៤ (អាៃភុាព ៤៨ណម្ ក វា៉ែត់) ស្ដលបាៃក្ពំុងសិក្ាសមិ្ទ្ធលិទ្ធភាព។ 

ណោងតាម្សថតិិរបស់ម្ៃទីរស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពលណខ្តាម្ណឌ លគិរី ភមិូ្សរុបទូ្ទាងំណខ្តាមាៃចំៃៃួ ៩២ភូមិ្ ៃិងមាៃខ្នង

ផទេះសរុប ៤១.២០៧ខ្នងផទេះ ណហើយភូមិ្ទ្ទួ្លបាៃរបភពអគគសិៃពីីបោា ញជាតិមាៃចំៃៃួ ៧៣ភូមិ្ ស្ដលរតូវជាខ្នងផទេះ

ចំៃួៃ ១១.៣០៦ខ្នងផទេះ ណសន ើៃឹង ២៧%នៃខ្នងផទេះសរុបទូ្ទាងំណខ្តា ណរៅពីណនាេះគឺជាការផគង់ផគង់ ម្ពលបាៃម្ក្ពីការ

ណរបើរបាស់អាគុយ ៃិង ម្ពលពៃេរឺពេះអាទិ្តយ ណហើយក្នងុណនាេះផងស្ដរ បាៃណរតៀម្ណធវើការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគិសៃតីាម្រយៈ

ស្ខ្សបោា ញអគគិសៃ ី២៣០ គែូីវ៉ែុល ណៅឲ្យរក្ុម្ហ ៃុស្រ៉ែអាលយុមី្ញ ូម្ ៦០ ណម្ ក វា៉ែត់ ៃងិ ១៥ ណម្ ក វា៉ែត់ ណៅឲ្យរក្ុម្ហ ៃុ

ណផសងៗណទ្ៀត។ របភពនៃការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគិសៃីសំខាៃ់ៗ  ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី រួម្មាៃ៖ 

- អគគិសៃីណដើរណោយមា សីុៃណភេើង ស្ដលមាៃអាៃភុាព ៣០០ គែូីវា៉ែត់់ ណៅក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ 

- វារីអគគិសៃីចំៃៃួ ២ អាៃុភាព ៣៧០ គីែូវា៉ែត់ ក្ំពងុដំណណើរការ (វារីអគគិសៃអីរូស្ម្េងអាៃភុាព ១៨៥ គីែូវា៉ែត ់

ៃងិវារីអគគិសៃីអូរណម្ើស អាៃភុាព ១៨៥ គីែូវា៉ែត់) 

- ការនំាចូលរបភព ម្ពលចំៃៃួ ៣ រចក្ រួម្មាៃ៖ 

 រចក្ទាវ រោក្ោ់ ំ(រសុក្អរូរាងំ ២ ណម្ ក វា៉ែត់) 

 រចក្ទាវ រឡាបា ណខ្ (រសុក្ស្ក្វសីមា  ២ ណម្ ក វា៉ែត់) 

 រសុក្ណកាេះស្ញក្ (រសុក្លផំ្កតណ់ខ្តារតៃគិរី ៤ ណម្ ក វា៉ែត)់។ 
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តារាងទី្១០៖ ការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគិសៃីក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឆ្ងន ំ២០២០ 

ល.រ ណនម េះរក្ងុ/រសុក្ ខ្នងផទេះសរបុ ខ្នងផទេះណរបើរបាស់អគគសិៃ ី គតិជាភាគរយ 

១ ស្សៃម្ណនារម្យ ៦ ២៣៣  ៤ ៧១៩  ៧៦%  

២ អូររាងំ ៣ ២៧៤  ១ ៣១១  ៤០% 

៣ ស្ក្វសីមា ១៣ ២១៧  ២ ៤៤៩  ១៩%  

៤ ណកាេះស្ញក្ ៩ ៣៧១  ១ ៧១៣  ១៨%  

៥ ណពរជាោ ៩ ១១២ ១ ១១៤  ១២%  

សរបុ ៤១ ២០៧  ១១ ៣០៦ ២៧%  

(របភព៖ ម្ៃទីរស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពលណខ្តាម្ណឌ លគិរ)ី 

ណោយស្ែក្ តាម្រយៈការណធវើអណងកតការណរបើរបាស់ ម្ពលអគគសិៃីណៅតាម្មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មភាគណរចើៃពឹងស្ផអក្ណលើ

របភពអគគិសៃពីីបោា ញជាត ិ ប ុស្ៃាមាច ស់អាជីវក្ម្មមួ្យចំៃៃួក្៏បាៃណលើក្អំពីបញ្ញា រអាក្រ់អលួ (ោច់ចរៃា) ណៅណពលមាៃ

ណភេៀងធាេ ក្់។  

ស្ផអក្ណលើទិ្ៃនៃយ័ ៃងិការវិភាគបណចចក្ណទ្ស  ម្ពលអគគិសៃកី្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរីរតូវបាៃណរបើរបាស់ ណៅណលើវិស័យ

លំណៅោឋ ៃ សក្ម្មភាពអាជីវក្ម្ម ៃងិោណិជាក្ម្ម ណហើយក្នងុណនាេះអៃុវិស័យស្ដលណរបើរបាស់ ម្ពលធំ គអឺាជីវក្ម្មស្រ៉ែ ៃងិ

មួ្យស្ផនក្ណទ្ៀតផគតផ់គង់ណៅណលើវិស័យសហរគសធៃុតចូ ៃងិម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម។ 

 ជារួម្ ការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគសិៃកី្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃក្ំពងុរងៃងឹក្តាា ប េះោល់មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ក្ងវេះខាត ម្ពលអគគិសៃីណរបើរបាស់មិ្ៃទាៃណ់ពញណលញណៅតាម្បោា ភូមិ្ ៃងិរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍

មួ្យចំៃៃួក្នងុណខ្តា 

- ការពរងកី្បោា ញអគគិសៃីណៅពុំទាៃប់ាៃរគបដណា ប់ក្នុងភមិូ្ទាងំអស់ទូ្ទាងំណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

- ការរអាក្់រអលួខ្េេះៗ (ោច់ចរៃាអគគិសៃ)ី នារដូវវសា ណោយសារការទាញយក្ ម្ពលអគគិសៃីមួ្យចំៃៃួ 

មាៃរយៈចំង្ហយឆ្ងា យពីរបណទ្សណវៀតោម្ 

 ជាចក្ខុវិស័យ គរួមាៃការគិតគរូៃវូការង្ហរចំបាច់នាណពលបចចបុបៃនមួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ធានាការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគសិៃីឲ្យបាៃរគប់រគៃ់ អាចទុ្ក្ចិតាបាៃ មាៃគុណភាព ៃងិនែេសម្រម្យសរមាប់

អនក្ណរបើរបាស់រគប់របណភទ្ណៅទូ្ទាងំណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការណរបើរបាស់ ម្ពលអគគិសៃីរបក្បណោយរបសិទ្ធភាព ណដើម្បីកាតប់ៃថយផលប េះោល់

ដល់បរិសាថ ៃ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការសិក្ា រុក្រក្ ៃិងការអភិវឌ្ឍរបភព ម្ពលនបតង ( ម្ពលណដើរណោយខ្យល ់ ៃងិ

 ម្ពលពៃេឺរពេះអាទិ្តយ) ណដើម្បីបំណពញបស្ៃថម្ការផគតផ់គង់ណៅរគប់វិស័យក្នុងណខ្តា 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការសិក្ាស្សវងរក្របភព ម្ពលវារីអគគសិៃីទ្ណៃេស្រសពក្ ណដើម្បផីលតិ ម្ពលអគគិសៃី

ឲ្យបាៃកាៃ់ស្តណរចើៃសរមាប់ផគតផ់គងក់្នុងណខ្តា ៃងិស្ចក្ចយណៅតំបៃ់ណផសងណទ្ៀតក្នងុរបណទ្ស។ 
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 ៣.៥- ការព្គ្ប់ព្គ្ខសំណល់ 

 ក្- ការរគបរ់គងសំរាម្ ៃងិសំណល់រងឹ 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃទី្លាៃចក្់សំរាម្ ២ ក្ស្ៃេង ក្នុងណនាេះ ១ ក្ស្ៃេងមាៃទំ្ហំរបមាណ ១ ហិក្តា សថ តិក្នងុរក្ុង

ស្សៃម្ណនារម្យ ភូមិ្សាវ យណចក្ សង្ហក ត់សុខ្ដុម្ ៃិង ១ ក្ស្ៃេងណទ្ៀតសថ ិតក្នុងរសុក្ស្ក្វសីមា ភមិូ្អរូោ ឃុំស្រសខ្ទុម្ ខាងលិច

ផារស្ក្វសីមា ចមាា យរបមាណ ១ គីែូស្ម្ រត។ 

ណោយស្ែក្ រសុក្ណពរជាោ ៃងិរសុក្អូររាងំ មិ្ៃទាៃម់ាៃទី្តំាងចក្់សំរាម្ណៅណែើយ។ ប ុស្ៃាអាជ្ាធររសុក្ទាងំ ២ 

ក្ំពងុដំណណើរការ ៃងិក្ំណត់ទី្តំាងណដើម្បោីក្់ណសន ើរួចរាល់ណហើយ។ ទី្តំាងណៅក្នុងរសុក្ណពរជាោ អាចមាៃ ៤ ក្ស្ៃេងសរមាប់

ណរជើសណរីស គឺណៅភូមិ្ពូទិ្ល ឃុំប ូរសា (៣,៤១ ហិក្តា) ភូមិ្ពតូាំង ឃុំពនូរជ (២,១៧ ហិក្តា) ភូមិ្ពូស្រក្ង ឃុំអពំមូ្ 

(៥,៣៦ ហិក្តា) ៃិងភូមិ្ពរូា៉ែស្ប ត ឃុរំក្ង់ណតេះ (៥,៨៦ ហិក្តា)។ ចំស្ណក្ណៅរសុក្អូររាងំ បាៃក្ំណត់ទី្តាំង ១ ក្ស្ៃេង គឺ

ណៅភូមិ្អណាូ ងរក្ែឹង ឃុំស្សៃម្ណនារម្យ (០,៨ ហិក្តា) ស្តម្ៃិទាៃរ់គប់រគៃ់សរមាប់ការរក្ាទុ្ក្សំណល់ទូ្ទាងំរសុក្

បាៃណទ្។ រសុក្ណកាេះស្ញក្បាៃណសន ើទី្តាំង ២ ក្ស្ៃេង ណៅភូមិ្ណម្មំុ្ ឃុំរយ  (៥,២៧៨ ហិក្តា) ៃងិភូមិ្ចំណរីៃ ឃុំស្រសសងគម្ 

(៥,០៧ ហកិ្តា)។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ទី្លាៃចក្់សំរាម្ស្ដលមាៃរសាប់ណៅមិ្ៃទាៃស់ម្រសបណៅៃឹងសាងោ់បណចចក្ណទ្សណៅណែើយ ខ្ណៈ

ស្ដលនផទដីមាៃទំ្ហតំចូ មិ្ៃទាៃ់សម្រសបណៅតាម្តរមូ្វការជាក្់ស្សាង ក្៏ដូចជានែាអនាគត។ ម្ ាង វិញណទ្ៀត ទី្លាៃចក្់

សំរាម្ណៅក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យៃងឹកាេ យជាណគលណៅពរងកី្ទី្រក្ុងក្នុងនែាខាងមុ្ខ្។ ការណរៀបចំឲ្យមាៃទី្លាៃចក្់សំរាម្ 

រតូវផាលភ់ាពង្ហយរសលួក្នុងការរគប់រគង ទុ្ក្ោក្់ ៃងិការណចលសំរាម្ណៅទី្លាៃស្ដលបាៃក្ំណត់ជាសាធារណៈរបស់

រដឋណដើម្បីសុខ្ភាពសាធារណៈ ជាពិណសសៃិរៃារភាពណទ្សចរណ៍។ ការរបមូ្ល ៃងិទុ្ក្ោក្់សំរាម្របក្បណោយអនាម័្យ 

ចំបាច់រតូវមាៃការចលូរួម្ពសីាធារណជៃ ៃងិអាជីវក្ម្មឯក្ជៃ។ ណៅឆ្ងន ំ២០១៨ សមាសភាពរគសួារ ស្ដលទ្ទួ្លណសវា

របមូ្លសំរាម្ណៅរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ មាៃរបមាណ ២៨% ៃិង ០,៨% ណៅរសុក្ស្ក្វសីមា។ ចំស្ណក្រសុក្ដនទ្ណទ្ៀត ពុំទាៃ់

មាៃណសវាក្ម្មរបមូ្លសំរាម្ណៅណែើយ។ រដឋបាលណខ្តា បាៃក្ពំុងជំរុញដល់រដឋបាលរក្ុង/រសុក្ ឲ្យសិក្ារក្ទី្តំាងចក្់

សំរាម្បស្ៃថម្ ស្ដលអាចណ េ្ើយតបណៅៃងឹក្ំណណើៃរបជាជៃ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរ ណោយរតូវសាងសងត់ាម្សាងោ់បណចចក្ណទ្ស

ឲ្យបាៃរតឹម្រតូវ។  

ចំណោេះមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍ ដូចជាសោឋ គរ ផទេះសំោក្ ់ ៃិងណភាជៃីយោឋ ៃ ស្ដលមាៃទី្តំាងក្នងុ

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ បាៃណលើក្ណែើងពីការរបមូ្លសំរាម្មិ្ៃសូវណទ្ៀងទាត។់ ការរបមូ្លសំរាម្ណៅមាៃក្រមិ្តណៅតាម្

រម្ណីយោឋ ៃ ៃិងណភាជៃីយោឋ ៃណៅណរៅរក្ងុ ៃិងតំបៃជ់ាយរក្ងុ។ ណៅក្ស្ៃេងស្ដលមិ្ៃទាៃ់ទ្ទួ្លបាៃណសវារបមូ្ល

សំរាម្ របជាពលរដឋណធវើការជីក្រណតា ក្ប់ ដុតណចល ឬទុ្ក្ណចលតាម្ក្ស្ៃេងមួ្យចំៃៃួ។ ចំណោេះរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃរស់

ណៅោច់រសោល ការទុ្ក្ោក្សំ់រាម្គឺយក្ណៅក្ប់ ឬដុតណចល (ទិ្ៃនៃ័យដូចមាៃក្នុងរកាហវកិ្បស្ៃថម្ទី្៧នៃឧបសម្ព័ៃធ គ)។  

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ សំរាម្ស្ដលមិ្ៃរតូវបាៃរបមូ្ល ជាញកឹ្ញាប់បាៃក្ក្សទេះណៅក្នុងបោា ញល ូ(លូរំណោេះទឹ្ក្ណភេៀង)។ 

ណៅណពលមាៃណភេៀងខាេ ំង សម្តថភាពលបូងារូណៅមាៃក្រមិ្ត ណោយសារការក្ក្សទេះសរំាម្ទាងំណនាេះ។ តាម្ការពាក្រណ៍ 

ណោយសារការស្របរបលួអាកាសធាតុ អរតាណភេៀងធាេ ក្់កាៃស់្តខាេ ំង ៃងិមាៃភាពញឹក្ញាប់ជាងមុ្ៃ ដូណចនេះការរបមូ្លសំរាម្

ចំបាច់រតូវស្តណធវើការស្ក្លម្អឲ្យបាៃរគប់រជងុណរជាយ ៃងិទាៃណ់ពលណវលា ណដើម្បធីានាឲ្យបាៃ  បោា ញលរូំណោេះទឹ្ក្ណភេៀង

មិ្ៃមាៃការហូរចូលៃូវសំរាម្ស្ដលមិ្ៃបាៃរបមូ្លណពញណលញ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 24 

ណោយស្ែក្ សំរាម្ស្ដលបាៃរបមូ្ល រតូវបាៃដឹក្ជញ្ាូៃណៅចក្់ណៅទី្លាៃចក្់សំរាម្ ស្ដលសថ ិតណៅក្នុងរក្ងុ 

ស្ដលជាដីរបស់ឯក្ជៃ ៃងិបៃាចក្់រហូតដល់បចចុបបៃន។ សាលារក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ បាៃណសន ើសំុទី្តាំងចក្់សំរាម្ែមី ស្ដល

សថ ិតណរកាម្ការរគប់រគងរបស់ម្ៃទីរប រិសាថ ៃ ស្ដលមាៃទំ្ហ ំ១៣៤ ហកិ្តា ៃិងមាៃចំង្ហយរបមាណ ១៥ គីែូស្ម្ រត ពីរក្ងុ

ស្សៃម្ណនារម្យ។ 

ណោងតាម្អៃរុក្តឹយណលខ្ ១១៣ អៃរក្/បក្ ចុេះនែាទី្២៧ ស្ខ្សី  ឆ្ងន ំ២០១៥ ការរគប់រគងសំរាម្ក្នុងទី្របជុំជៃ 

រតូវបាៃណធវើវិម្ជឈការណៅរដឋបាល ន ក្់ណរកាម្ជាត ិ ណដើម្បពីរងឹងការទ្ទួ្លខុ្សរតូវ ណោយបាៃផ្កេ ស់បាូរណៅ ន ក្រ់ាជធាៃី/

ណខ្តា/រក្ងុ/រសុក្/ខ្ណឌ ។ ជាលទ្ធផល សាលាណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃណផទរការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវណលើការរបមូ្លសំរាម្ ណៅឲ្យរដឋបាល

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ។  

ណោងតាម្ការចុេះជួបជាមួ្យម្ៃទីរ-អងគភាពជំនាញក្នងុណខ្តា មាៃអងគភាពមួ្យចំៃៃួោក្់ពៃ័ធណៅក្នងុការរគប់រគង

សំណល់រឹងក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ។ សាលារក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ជាអនក្ទ្ទួ្លខ្ុសរតូវក្នងុការណរៀបចំណគលការណ៍ស្ណនំា

សា ីពីការរគប់រគងសំណល់ ស្ដលរួម្មាៃការរបមូ្ល ៃិងការដឹក្ជញ្ាូៃ។ ប ុស្ៃា លទ្ធភាពក្នងុការអៃុវតាតាម្ណគលការណ៍

ស្ណនំាណៅមាៃក្រម្ិត។ បចចុបបៃន សាលារក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ បាៃក្ំពុងណរៀបចំស្ផៃការសរមាប់ស្ក្លម្អការរគប់រគងសំណល់

ក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ស្ដលស្ផៃការទាងំណៃេះ រួម្មាៃ ៖ 

- រគប់រគងរក្មុ្ហ ៃុឯក្ជៃស្ដលចូលរួម្ណដញនែេក្នងុការរបមូ្លសំរាម្ 

- ការស្បងស្ចក្សំណល ់

- ការរបមូ្លសំរាម្ ៃិងការដឹក្ជញ្ាូៃ 

- ការស្ក្នចនសំរាម្ឲ្យណៅជាជីក្ំប សុ 

- ការណរបើរបាស់ដី ១៣៤ ហិក្តា ឲ្យណៅជាក្ស្ៃេងចក្់សំរាម្វិលជុ។ំ 

ជារួម្ ការរគប់រគងសំរាម្ណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីបាៃក្ពំុងទ្ទួ្លរងៃូវបញ្ញា មួ្យចៃំៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ការរបមូ្លសំរាម្ណៅតាម្មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍មួ្យចំៃៃួក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃ

ភាពណទ្ៀងទាត់ណពញណលញ 

- សំរាម្ណៅតាម្ជាយរក្ងុ ៃិងណគលណៅណទ្សចរណ៍ ស្ដលសថតិណៅឆ្ងា យពីទី្របជុំជៃក្នងុរក្ងុ មិ្ៃទាៃ់រតូវបាៃ

របមូ្លឲ្យបាៃសម្រសប ខ្ណៈស្ដលលទ្ធភាពរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្  ក្់ណៅមាៃក្រមិ្តណៅណែើយ 

- ការរគប់រគងណសវារបមូ្លសំរាម្ក្៏ ក្់មិ្ៃទាៃម់ាៃភាពលអរបណសើរណពញណលញ ណោយមិ្ៃសូវមាៃរក្ុម្ហ ៃុ

ណរចើៃចូលរួម្ណដញនែេ ៃងិមាៃភាពមិ្ៃោច់ណរសចក្នងុសម្តថក្ិចចរគប់រគង ជាពិណសសរវាងសាលារក្ុងស្សៃ

ម្ណនារម្យ ៃងិម្ៃទីរបរិសាថ ៃណខ្តា 

- នផទដី ១៣៤ ហកិ្តា ស្ដលបាៃណសន ើសំុការអៃញុ្ញា តសរមាប់ណធវើការចក្់សំរាម្ វិលជុ ំ ក្ពំងុសថ ិតក្នុងការពៃិតិយ

អៃញុ្ញា តពីរក្សួងបរសិាថ ៃ  ប ុស្ៃាបាៃក្ំពងុរតូវបាៃណរបើរបាស់នាណពលបចចុបបៃនរួចណៅណហើយ។ 

 ខ្- ការរគបរ់គងសំណលរ់ាវ  

ណោងតាម្ការចុេះអណងកតជាមួ្យមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍ ៃងិរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ សំណលរ់ាវស្ដលណចញ

ពីមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម ៃងិពផីទេះរបជាពលរដឋរតូវសាុក្ទុ្ក្ក្នងុអាងសាុក្ ណហើយរបពៃ័ធលសូាធារណៈណរបើរបាស់សរមាប់ស្ត

រំណោេះទឹ្ក្ណភេៀងប ុណោណ េះ ស្ដលម្ក្ដល់សពវនែាមិ្ៃទាៃម់ាៃការណរៀបចំរបពៃ័ធលបូងារូសំណលរ់ាវណៅណែើយ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 25 

ការរគប់រគងសំណលរ់ាវ រតូវមាៃការចូលរួម្ពីរគប់ភាគោីក្់ពៃ័ធ ដូចជាសាលាណខ្តាម្ណឌ លគិរី សាលារក្ុងស្សៃ

ម្ណនារម្យ ម្ៃទីរបរសិាថ ៃ ៃងិម្ៃទីរសាធារណៈការ ៃងិដឹក្ជញ្ាូៃ ណដើម្បីជំរញុណធវើោ ងោធានាឲ្យការរគប់រគងសំណលរ់ាវ

មាៃភាពចាស់លាស់ ៃិងណ េ្ើយតបណៅៃឹងក្ំណណើៃរបជាជៃ ៃងិក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរនាណពលអនាគត។ 

បញ្ញា រប ម្មួ្យចំៃៃួស្ដលក្ំពងុណចទ្ណែើង រួម្មាៃ៖ 

- របជាពលរដឋមួ្យចៃំៃួ បាៃតភាា ប់របពៃ័ធលពូីទី្តំាងអាជីវក្ម្មណៅកាៃល់សូាធារណៈ (លរំូណោេះទឹ្ក្ណភេៀង) 

ណោយពុបំាៃ េ្ងកាត់ការអៃញុ្ញា តពីសម្តថក្ិចចជនំាញ  

- មិ្ៃទាៃម់ាៃការសកិ្ាអពំីទី្តាំងសរមាប់ណរៀបចំអាងរបរពឹតាក្ម្មសំណលរ់ាវ 

- ភូមិ្សាស្រសាក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី មិ្ៃមាៃលក្ខណៈអំណោយផលណពញណលញក្នុងការណរៀបចំរបពៃ័ធលូសាធារណៈ។ 

ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ទាក្់ទ្ងៃឹងបញ្ញា រគប់រគងសំណល់រឹង រាវ ៃងិបងគៃ់អនាម័្យ គួរមាៃការគតិគូរៃូវ

ការង្ហរចំបាច់មួ្យចៃំៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ជំរុញឲ្យមាៃការអៃញុ្ញា តណលើការណរបើរបាស់ដីស្ដលបាៃណសន ើសំុណៅរក្សួងបរិសាថ ៃ ណៅជាទី្លាៃចក្់សំរាម្ឲ្យ

បាៃឆ្ងប់ 

- សិក្ា ៃិងណរៀបចំស្ផៃការសរមាប់ការរបមូ្លសំរាម្ណៅតាម្ទី្តំាងអាជីវក្ម្មស្ដលសថ ិតក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ

ឲ្យបាៃណទ្ៀងទាត ់

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃការរបមូ្លសំរាម្ណៅតាម្បោា ទី្របជុជំៃនៃរសុក្ទាងំ ៤ 

- សិក្ាគណរមាងក្នងុការណរបើរបាស់សំរាម្សរមាប់ស្ក្នចនណែើងវិញ ឬស្ក្នចនជាជីក្ំប ុស 

- ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគក្នុងការស្ក្នចនសំរាម្ ៃងិសំណលន់ានា 

- ជំរុញឲ្យមាៃការសិក្ាលទ្ធភាពក្នុងការណរៀបចំអាងសាុក្របរពតឹាក្ម្មសំណលរ់ាវក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណបើណទាេះបីជា

ទី្តាំងតភាា ប់របពៃ័ធលូក្នងុណខ្តាមាៃការលំបាក្ ណោយសារក្តាា ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា  

- បស្រញ្ញា បការយល់ដឹងដល់របជាពលរដឋណៅតាម្ភមិូ្ ឃុ ំរសុក្ អំពកីារង្ហរប រសិាថ ៃ ៃងិអនាម័្យ។ 

 ៣.៦- ការអភរិកសវបបធត ៌និខជនោតិម្ដ្ើតភាគ្តិច 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី  មាៃជៃជាតិណដើម្ភាគណដើម្សំខាៃ់ៗចំៃួៃ ៧ រក្ុម្ រួម្មាៃ ពនង ណសទ ៀង ណរកាល ែមូៃ ទំ្ពៃូ ចរាយ 

ៃងិរគងឹ។ ជៃជាតិណដើម្ភាគតចិពនងមាៃចំៃៃួណរចើៃជាងណគ ស្ដលមាៃរបមាណ ៩២,៦៧% សថ ិតណៅរាយបា យោសណពញ

រក្ុង/រសុក្នៃណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ ចំណោេះជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ៦ រក្ុម្ណផសងណទ្ៀតមាៃចំៃៃួតិចតួច ស្ដលភាគណរចើៃសថ តិណៅ

ឃុំស្រសខ្ទុម្ រសុក្ស្ក្វសីមា ៃិងឃុំរយ  រសុក្ណកាេះស្ញក្។ 

តារាងទី្១១៖ របាយជៃជាតិណដើម្ភាគតិចក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្នុងឆ្ងន ំ២០១៨ 

របណភទ្របជាជៃភាគតចិ ចៃំៃួរគសួារ ចៃំៃួរបជាជៃ 

ពនង ៨.៩៧៦ ៣៨.១៦៦ 

ណសទ ៀង ២១១ ៩១៦ 

ណរកាល ២២៩ ១.០០២ 

ែមូៃ ៥២ ២៧៦ 
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ទំ្ពូៃ ៦៨ ៣៧២ 

ចរាយ ៣៤ ១៥២ 

រគឹង ១៣ ៦៣ 

សរុប ៩.៦១៥ ១៧៨ 

(របភព៖ ម្ៃទីរស្ផៃការណខ្តាម្ណឌ លគិរី ) 

ការអភិរក្សវបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច បាៃក្ំពងុទ្ទួ្លរងៃូវបញ្ញា មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ការណបាេះបណង្ហគ លរពំរបទ្លរ់គប់រគងដីធេីណៅម្ជឈម្ណឌ លវបបធម៌្ភនំណោេះរក្មំុ្ ណៅមិ្ៃទាៃ់ណោេះរសាយចប់

សពវរគប់ 

- ការរកី្ចណរម្ើៃណសដឋក្ិចច ៃងិការវិវតានៃសងគម្ បាៃណធវើឲ្យមាៃការផ្កេ ស់បាូររណបៀបរបបការរស់ណៅ ទំ្ណៃៀម្

ទ្មាេ ប់ វបបធម៌្ របនពណីរបស់ពួក្ណគ 

- ការបាត់បងផ់ទេះជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលបាៃចប់យក្ភាពសីុវិល័យណលឿៃណពក្ ណោយរយៈណពល ២-៣ឆ្ងន ំ

ចុងណរកាយណៃេះ ណសទ ើរស្តបាត់បងៃ់ូវអតាសញ្ញា ណណដើម្ទាងំរសុង។  

ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ទាក្់ទ្ងៃឹងការអភិរក្សវបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចណៃេះ គួរមាៃការគតិគូរៃូវការង្ហរ

ចំបាច់មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ណរៀបចំបញ្ាសីារណពើភណឌ  ៃងិក្ណំត់ស្ផៃទី្វបបធម៌្ (Cultural Mapping) ៃងិទី្តាំងសកាក រៈរបស់ជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិច ណដើម្បអីភរិក្សម្រតក្វបបធម៌្ របនពណី ៃងិការោរតំបៃ់ណបតិក្ភណឌ វបបធម៌្ 

- សិក្ាណរៀបចំភូមិ្វបបធម៌្សហគម្ៃ ៍ (Community-Based Cutural Village) ណៅតាម្តំបៃ់ស្ដលមាៃ

សកាា ៃុពលធៃធាៃវបបធម៌្របស់ជៃជាតណដើម្ភាគតិច ណដើម្បីបង្ហា ញពភីាពណផសងៗគន នៃវបបធម៌្ជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិចដ៏សម្បូរស្បបណៅតាម្សហគម្ៃ៍នានា 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃណគលៃណោបាយគំរទ្ដល់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- សិក្ាបណងកើតម្ជឈម្ណឌ លវបបធម៌្សហគម្ៃ៍ សារម្ៃទីរ សាលតំាងពពិ័រណ៍ ណរាងម្ណ រសព សស្ម្ាងសិលបៈ 

សរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- សិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃសាលាវបបធម៌្វិចិរតសិលបៈសរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ណដើម្បីអភរិក្សអតាសញ្ញា ណ 

ចំណណេះដឹងរបនពណី ៃងិណលើក្សទួយផលិតផលវបបធម៌្របស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- ផសពវផាយសកាា ៃពុល ៃងិទី្តាំងអំណោយផលដល់ការែតភាពយៃាក្នងុរសុក្ ៃងិបរណទ្ស 

- ណរៀបចំបណងកើតរពឹតាកិារណ៍វបបធម៌្ ពិព័រណ៍ ៃិងពិធីបុណយនានារបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- ណលើក្ក្ម្ពស់ការយល់ដឹង ៃិងជំរុញការចូលរួម្ពីសាធារណជៃក្នងុការស្ែរក្ាការោរ វបបធម៌្ របនពណីរបស់

ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

 ៣.៧- ការព្គ្ប់ព្គ្ខ និខអភិវឌ្ឍធនធានសរ៉ែ 

បស្ៃថម្ពីណលើក្តាា អាកាសធាតុ ៃងិទី្តាំងភូមិ្សាស្រសាអំណោយផល ភាពសម្បូរស្បបនៃធៃធាៃធម្មជាតិ ពិណសស

ធៃធាៃស្រ៉ែមាៃតនម្េសំខាៃ់ៗស្ដលមាៃក្នុងណខ្តាណៃេះមាៃដូចជាស្រ៉ែមាស ស្រ៉ែសំណ ៃិងស្រ៉ែបុក្សីុតជាណដើម្ បាៃក្ពំុងរួម្ចំស្ណក្

ស្របកាេ យណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាតំបៃ់ដ៏ទាក្ទ់ាញអនក្វិៃិណោគចូលម្ក្បោា ក្់ទុ្ៃណដើម្បីណធវើការរសាវរជាវរក្សកាា ៃពុលស្រ៉ែ ៃងិ

នៃដល់ការណធវើអាជីវក្ម្មស្ែម្ណទ្ៀតផង។ ជាមួ្យគន ណៃេះស្ដរធៃធាៃធម្មជាតទិាងំណៃេះមិ្ៃរតឹម្ស្តសរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរ
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ជាតិ ៃិងអៃារជាតិប ុណោណ េះណទ្ ស្តក្៏សរមាប់រក្ុម្ហ ៃុវិៃិណោគធំៗ ស្ដលអាចផាលឱ់កាសក្នងុការណគៀងគរចំណូលសរមាប់

ការអភិវឌ្ឍណខ្តារសបតាម្ចក្ខុវិស័យរបស់រាជរោឋ ភិបាល “ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃស្រ៉ែណដើម្បផីលរបណោជៃ៍ណសដឋក្ិចច ៃិងសងគម្ 

របក្បណោយអភិបាលក្ិចចលអ ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវខ្ពស់ស្ផនក្បរិសាថ ៃ”។  

ការផាល់តំបៃ់សម្បទាៃស្សវងរកុ្រក្ ៃងិតំបៃ់សរមាប់ការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃស្រ៉ែ បាៃអៃុវតាអៃុណលាម្ណៅតាម្

បទ្ោឋ ៃគតយិតុាមួ្យចៃំៃួ ដូចជាណសចក្ាីស្ណនំា របកាស អៃរុក្តឹយ ៃងិចាប់សា ីពីការរគប់រគង ៃិងការណធវើអាជីវក្ម្ម

ធៃធាៃស្រ៉ែ។ បចចុបបៃន ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃរក្ុម្ហ ៃុស្ដលទ្ទួ្លបាៃអាជ្ាបណណស្សវងរុក្រក្ស្រ៉ែ ៃងិអាជ្ាបណណអាជីវក្ម្ម

ធៃធាៃស្រ៉ែចំៃៃួ ០៩រក្ុម្ហ ៃុ ណសម ើៃងឹ ១៤ អាជ្ាបណណ ក្នងុណនាេះ៖ 

- រក្ុម្ហ ៃុអាជីវក្ម្មខ្ាច់សំណង ់ មាៃចំៃៃួ ០១ រក្ុម្ហ ៃុ ណសម ើៃងឹ ០១ អាជ្ាបណណ 

- រក្ុម្ហ ៃុអាជីវក្ម្មស្រ៉ែមាស  មាៃចំៃៃួ ០២ រក្ុម្ហ ៃុ ណសម ើៃងឹ ០២ អាជ្ាបណណ 

- រក្ុម្ហ ៃុអាជីវក្ម្មស្រ៉ែបុក្សីុត  មាៃចំៃៃួ ០១ រក្ុម្ហ ៃុ ណសម ើៃងឹ ០១ អាជ្ាបណណ 

- រក្ុម្ហ ៃុស្សវងរុក្រក្ស្រ៉ែណលាហៈ  មាៃចំៃៃួ ០៥ រក្ុម្ហ ៃុ ណសម ើៃងឹ ១០ អាជ្ាបណណ។ 

ការវិៃិណោគណលើវិស័យធៃធាៃស្រ៉ែក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃណផ្កា តការយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ខ្ពស់ណលើបញ្ញា បណចចក្ណទ្ស 

ណសដឋក្ិចចជាតិ បញ្ញា សុវតថិភាព ផលប េះោលប់រិសាថ ៃ ៃងិការសាា រណែើងវិញណៅណពលបិទ្ការោឋ ៃ។ រាជរោឋ ភបិាលបាៃ

សណរម្ចផដលអ់ាជ្ាបណណឧសាហក្ម្មអាជីវក្ម្មធៃធាៃស្រ៉ែ (អាជីវក្ម្មស្រ៉ែមាស) ដលរ់ក្ុម្ហ ៃុអូស្រសាា លមួី្យ ស្ដលមាៃណនម េះ 

Renaissance Minerals (Cambodia) ស្ដលមាៃសុពលភាពរយៈណពល ១៥ ឆ្ងន ំ ណលើទំ្ហំនផទដី ១១,៥ គីែូស្ម្ រតរក្ឡា 

ស្ដលសថតិណៅក្នងុតំបៃអ់រូខាវ វ រសុក្ស្ក្វសីមា ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណហើយរក្ុម្ហ ៃុណៃេះក្ពំុងសថ តិក្នងុដំោក្់កាលណរៀបចំ

ការោឋ ៃ ៃិងណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធណោយណធវើការសាងសង់ណរាងចរក្ចរមាញ់ស្រ៉ែមាសក្នុងទំ្ហំខាន តអៃារជាតិសរមាប់តំបៃ់

ជរម្ក្ស្រ៉ែទី្១ ៃឹងអាចផដលជ់ាផលតិផលសណរម្ច (មាសសុទ្ធ) ចំៃៃួជិត ១ លាៃតម្េឹងមាស ស្ដលអាចៃឹងដំណណើរការក្នុង

ឆ្ងន ំ២០២១ណៃេះ។  

ណទាេះបីជាោ ងោក្៏ណោយ ការរគប់រគង ៃងិការវិៃិណោគណលើវិស័យស្រ៉ែ បាៃក្ពំុងទ្ទួ្លរងៃូវផលប េះោលព់ី

សក្ម្មភាពម្យួចំៃៃួ ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែខ្ុសលក្ខណៈបណចចក្ណទ្សរបស់របជាពលរដឋជាលក្ខណៈរគសួារណៅតាម្តបំៃោ់ច់រសោល

មួ្យចំៃៃួស្ដលអាចបងកផលប េះោលដ់លធ់ៃធាៃធម្មជាតិ ៃងិចំបាច់រតូវមាៃការរតួតពៃិតិយឲ្យបាៃហមត់ចត់ 

- ការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែណោយរជក្ណរកាម្អាជ្ាបណណស្សវងរុក្រក្ស្ដលមិ្ៃមាៃស្ផៃការអាជីវក្ម្ម ស្ផៃការផលតិក្ម្ម 

ៃងិបណចចក្ណទ្សពិតរបាក្ដ អាចបងកឲ្យមាៃផលប េះោល់ណផសងៗ ដូចជាការបាក្់រសុតរណតា ស្រ៉ែ ការបំពលុ

របភពទឹ្ក្ធៃធាៃធម្មជាតិណោយសារធាតុគីមី្ ខ្យល់ សុខ្ភាពរបស់ក្ម្មក្រស្រ៉ែ ៃិងរបជាពលរដឋស្ដលរស់ណៅ

ជុំ វិញតំបៃអ់ាជីវក្ម្ម។ 

ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ទាក្់ទ្ងណៅៃងឹការរគប់រគង ៃងិការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃស្រ៉ែ គរួមាៃការគតិគូរៃូវ

ការង្ហរចំបាច់មួ្យចៃំៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រ៉ែណដើរតនួាទី្សំខាៃក់្នុងការបណងកើៃចំណូល សរមាប់ការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចចជាតិ ៃិងបាៃចូលរួម្

បណងកើតការង្ហរដល់របជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ជាពិណសសរបជាពលរដឋក្នុងណខ្តាផ្កទ ល់ 

- ធានាបាៃណលើការណធវើរបតិបតាកិារធៃធាៃស្រ៉ែ ណោយ រណលើមូ្លោឋ ៃបណចចក្ណទ្ស ណសដឋក្ចិច សុវតថិភាព ៃងិ

សងគម្ណោយរតូវណធវើការរតតួពៃិតិយ ៃងិណធវើអធកិារក្ិចចឲ្យបាៃរតឹម្រតូវ ៃិងណទ្ៀងទាត ់



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 28 

- ក្ំណត់តំបៃ់អាទិ្ភាពក្នុងការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃស្រ៉ែ ៃិងរតូវណរៀបចំស្ផៃការរគប់រគង ការអភរិក្ស ៃិងការអភិវឌ្ឍ

ធៃធាៃស្រ៉ែឲ្យបាៃចាស់លាស់ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពស្របកាេ យតំបៃស់្ដលបញ្ចប់ការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃស្រ៉ែណៅជាតំបៃ់ណទ្សចរណ៍។ 

 ៣.៨- កសិកតម និខការ្គត់្គខ់ផ្កា  បសនល ស្លម្ ើ និខសាច ់

ណោងតាម្របាយការណ៍របស់ម្ៃទីរក្សិក្ម្ម រកុាខ របមាញ់ ៃងិណៃសាទ្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គតិរតឹម្ឆ្ងន ំ២០១៩ ការណធវើ

ក្សិក្ម្មណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្បងស្ចក្ជា ៥របណភទ្ រួម្មាៃដំោំរសូវ ក្សិ-ឧសាហក្ម្ម ដំោំអចិនស្រៃាយ៍ ដំោំរួម្ផស ំ

ៃងិការចញិ្ច ឹម្សតវ។  

- នផទដីោដុំេះដំោំរសូវ សរុបមាៃរបមាណ ២២.៩៨៨ ហកិ្តា ទិ្ៃនផលជាម្ធយម្ ២.៩៣៩ ណតាៃ/ហិក្តា 

បរិមាណផលសរុប ៦៧.៥៥៥ ណតាៃ 

- ដំោំក្សិ-ឧសាហក្ម្ម មាៃនផទដីោដុំេះ របមាណ ២២.២២៥ ហិក្តា ក្នុងណនាេះមាៃសស្ណា ក្បាយ សស្ណា ក្ដី 

សស្ណា ក្អងគុយ ដំែូងមី្ អំណៅ ណរម្ច ៃងិណៅស ជូាណដើម្។ នផទដីោដុំេះណៅស ជូាលក្ខណៈរគសួារមាៃរបមាណ 

១.១៣០.៥៤៣ ហិក្តា ណសម ើៃងឹ ១.៥៨៩ រគសួារ ៃងិណៅស រូក្ុម្ហ ៃុមាៃចំៃៃួ ៣.១២៣.១៩៥ ហកិ្តា 

- ដំោំអចិនស្រៃាយ៍ មាៃនផទដីោដុំេះសរុប ៩.៦៤៦ ហកិ្តា រួម្មាៃដំោំសាវ យចៃទី កាណហវ ដូង ណចក្ ប័រ សាវ យ 

សាវមា វ ទុ្ណរៃ រក្ូច ៃិងណទ្ៀប 

- ដំោំរួម្ផសមំាៃនផទដីោដុំេះសរុប ៥៦០ ហកិ្តា រួម្មាៃដំោំ ណោតស ៃិងដំោំបស្ៃេណផសងៗ 

- ការចិញ្ច ឹម្សតវ ក្នុងណនាេះមាៃសតវណគ រក្បី ណសេះ ពស្ព ណចៀម្ រជកូ្ មាៃ់ ទា រោប។ល។ 

ណោងតាម្លទ្ធផលស្ដលបាៃពីការចុេះអណងកត ៃងិរបមូ្លទិ្ៃនៃយ័ពីមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍ ក្នុងចំណោម្

ផលិតផលក្សិក្ម្មស្ដលរតូវបាៃណរបើរបាស់ ការណរបើរបាស់បស្ៃេមាៃរបមាណ ៣៣% ក្នុងណនាេះ ោដុំេះក្នុងណខ្តាមាៃ ២៣% 

ៃងិ ១០% នំាចូលម្ក្ពីបោដ ណខ្តាជុំវិញ ៃងិរបណទ្សជិតខាង។ ចំណោេះការណរបើរបាស់ស្ផេណ ើ មាៃ ១៦% ក្នុងណនាេះ ោដុំេះ

ក្នុងណខ្តា ១៤% ៃងិនំាចូលមាៃរបមាណ ២% (ដូចមាៃក្នងុរកាហវកិ្បស្ៃថម្ទី្៨នៃឧបសម្ពៃ័ធ គ)។ 

ប ុស្ៃាណទាេះោ ងោ ការណរបើរបាស់ផលតិផលក្សិក្ម្មក្នងុរសុក្នាណពលបចចុបបៃន មិ្ៃទាៃ់ណចទ្ជាបញ្ញា ណៅណែើយ

ណទ្ណធៀបណៅៃឹងក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរ ប ុស្ៃាគួរមាៃការគិតគូរចាស់លាស់ក្នុងការជំរុញការផលិតៃូវផលិតផលក្សិក្ម្មក្នងុ

រសុក្ ណោយសារអរតានៃការនំាចូលផលតិផលក្សិក្ម្មសថ ិតក្នុងក្រម្ិតមួ្យខ្ពស់គឺរបមាណ ៣១%។ ណោយស្ែក្ របសិៃណបើ

ក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរណក្ើៃណែើងខាេ ំងនាណពលអនាគត ការផគតផ់គងផ់លតិផលក្សិក្ម្មក្នងុណខ្តា ៃិងមិ្ៃអាចធានាបរិមាណ

រគប់រគៃប់ាៃណទ្។ 

រកាហវកិ្ទី្២៖ បរិមាណនៃផលតិផលក្សិក្ម្មក្នងុរសុក្ ៃងិផលិតផលនំាចូល 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

្ណ្ឋា ោរ នទះ្ំណ្ឋក់ រម្ណីយដ្ឋា ន គភាជនីយដ្ឋា ន 

នលិតនលក្ិកម្មកែ ុងក្្ុក ៥៨% ៤៨% ៧៥% ៧២% 

នលិតនលក្ិកម្មនំចូល ៤២% ៥២% ២៥% ២៧% 

០% 

២០% 

៤០% 

៦០% 

៨០% 
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ជាមួ្យទិ្ៃនៃ័យខាងណលើ ណបើណទាេះបីជាណខ្តាម្ណឌ លគិរីអំណោយផលដល់ការោដុំេះដំោំផ្កក  បស្ៃេ ៃិងស្ផេណ ើ

ក្៏ណោយ ប សុ្ៃាក្៏ណៅមាៃការនំាចូលបស្ៃេ ស្ផេណ ើ ៃងិក្សិផលមួ្យចំៃៃួពរីបណទ្សជិតខាង។ បញ្ញា មួ្យចៃំៃួ ស្ដលបាៃ

ក្ំពងុណចទ្ណែើងទាក្់ទ្ងៃឹងការជំរញុផលិតផលក្សកិ្ម្មក្នងុណខ្តា រួម្មាៃ៖ 

- ក្សិក្រមួ្យចំៃៃួណៅៃយិម្ោដុំេះតាម្ទ្មាេ ប់ចស ់ ស្ដលណធវើឲ្យមាៃការរំខាៃពីសតវលអិត ការណរបើរបាស់ពជូពុំ

សុទ្ធលអ ៃងិទិ្ៃនផលទាប 

- ក្ងវេះខាតរបពៃ័ធណរសាចរសព ៃងិរបភពទឹ្ក្ 

- ការយល់ដឹងរបស់ក្សិក្រអពំកីារណរបើរបាស់បណចចក្ណទ្សក្សិក្ម្ម សមាភ រៈក្សិក្ម្ម ៃងិការរគប់រគងជីជាតិដីណៅ

មាៃក្រម្ិត ខ្ណៈស្ដលការផសពវផាយ ៃងិបណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សក្សិក្ម្មដល់របជាពលរដឋក្៏ណៅពុំទាៃ់

មាៃលក្ខណៈរគប់រគៃ ់

- គុណភាព ៃងិសាងោ់ផលតិផលណៅមាៃក្រម្ិតទាប ខ្ណៈស្ដលទី្ផារលក្់ផ់លតិផលក្សកិ្ម្មមិ្ៃទាៃ់ម់ាៃ

ភាពទូ្លំទូ្លាយ 

- ក្ងវេះខាតក្មាេ ងំពលក្ម្មបណរម្ើក្នុងការង្ហរផលតិផលក្សិក្ម្ម 

- ក្ងវេះខាតការវិៃិណោគក្នុងវិស័យក្សិក្ម្ម ពិណសសការណរបើរបាស់បណចចក្ណទ្សទំ្ណៃើប។ 

ជាចក្ខុវិស័យ ការជំរញុផលតិក្ម្មក្សិក្ម្ម គួរមាៃការគិតគូរៃូវការង្ហរចំបាច់មួ្យចៃំៃួ រមួ្មាៃ៖ 

- សណរម្ចចក្ខុវិស័យណធវើឲ្យណខ្តាម្ណឌ លគិរី កាេ យជាម្ជឈម្ណឌ លផគតផ់គងផ់្កក  បស្ៃេ ៃងិស្ផេណ ើ សរមាប់បំណពញ

តរម្ូវការក្នុងរបណទ្ស ៃងិនៃដលក់ារនំាណចញណៅទី្ផារណរៅរបណទ្ស 

- សិក្ាពីតរម្ូវការទី្ផារឲ្យបាៃចាស់លាស់ 

- ជំរញុការផលតិៃូវផលតិផលក្សិក្ម្ម តាម្រយៈការពរងឹងការបណាុ េះបោា លជនំាញបណចចក្ណទ្ស ៃងិបណចចក្

 វិទ្ាទំ្ណៃើប 

- បណងកើតសាេ ក្សញ្ញា សមាគ លផ់លតិផលរបចំតំបៃ ់ៃងិរបចំណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងិបណងកើតផារសហគម្ៃ៍ណដើម្បីរក្

ទី្ផារជៃូក្សិក្រ 

- របមូ្លផាុ ំឬចងរក្ងក្សិក្រជារក្ុម្ ឬជាសហគម្ៃោ៍ដុំេះ ណដើម្បីពរងងឹដល់ការផលតិ ៃិងង្ហយរសួលក្នុងការ

ស្សវងរក្ទី្ផារ។ 

 ៣.៩-  វិស័យសហព្គសធ៊ុនតូច តធមត និខសិបបកតម 

ចំៃួៃសហរគស ៃិងសិបបក្ម្ម ជាសូចនាក្របង្ហា ញពីការរីក្ចណរម្ើៃណសដឋក្ិចចក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិងណសដឋក្ិចច

ជាតិ។ ដូចបាៃណរៀបរាប់ខាងណលើ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីរគបដណា ប់ណោយតំបៃក់ារោរធម្មជាត ិ ៃងិមាៃដង់សីុណតរបជាជៃទាប 

ដូណចនេះសក្ម្មភាពណសដឋក្ិចច គសឺថ ិតក្នងុសាថ ៃភាពក្ពំុងចប់ណផាើម្អភិវឌ្ឍៃណ៍ៅណែើយ។ ែវតីបិតោ ងណៃេះក្៏ណោយ បចចុបបៃនណខ្តា

ម្ណឌ លគិរីមាៃណរាងចរក្ សហរគស ៃិងសិបបក្ម្ម សរុបចំៃៃួ ៤៧០ ក្ស្ៃេង ស្ដលបាៃរួម្ចំស្ណក្ោ ងសំខាៃ់ជា អ្ឹងខ្នង

នៃក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចណខ្តា ស្ដលចំបាច់ទាម្ទារឲ្យមាៃការយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ ៃងិជំរញុឲ្យវិស័យមួ្យណៃេះកាៃ់ស្តមាៃភាព

សក្ម្មបស្ៃថម្ណទ្ៀត។  

សក្ម្មភាពទូ្ទាងំណខ្តា រតូវបាៃស្បងស្ចក្ដូចខាងណរកាម្៖  

- របណភទ្ចំណីអា រ រួម្មាៃសិបបក្ម្មផលតិទឹ្ក្សុទ្ធ ទឹ្ក្ក្ក្អនាម័្យ ផលតិរសា ទឹ្ក្ស្ផេណ ើ សិបបក្ម្ម ៃងិៃំ

ជាណដើម្ 
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- របណភទ្ស្ក្នចនផលតិផលណផសងៗ រួម្មាៃសិបបក្ម្មស្ក្នចនសំបក្ដប ណៅស ូស្រក្ប កាតក់្ញ្ចក្់ ដំស្ដក្ ចក្ល់ ូ

ផារណបា ត ស្ក្នចនឫសសី ក្ៃិរសូវ ជាៃភ់េីស័ងកសី មាន ងសិលា ផលតិឥដឋ រក្ែឹង ផលតិទាវ របងអួច ៃងិសង្ហា រឹម្ជាណដើម្ 

- របណភទ្ជួសជលុ រួម្មាៃសិបបក្ម្មជួសជលុម្ តូូ ជួសជលុទូ្រស័ពទ ជួសជលុទូ្រទ្សសៃ ៍ ទូ្ទឹ្ក្ក្ក្ ៃងិមា សីុៃ

រតជាក្់ជាណដើម្។ 

រកាហវកិ្ទី្៣៖ សថ តិិមូ្លោឋ ៃសិបបក្ម្មក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

 

(របភព៖ ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃងិៃវាៃុវតាៃ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី) 

ោ ងោក្៏ណោយ  វិស័យណៃេះ បាៃក្ពំុងរប ម្ៃឹងបញ្ញា មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- សហរគសធៃុតូច ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្មមួ្យចៃំៃួ មិ្ៃទាៃម់ាៃការចុេះបញ្ា ីរតឹម្រតូវ 

- ក្ងវេះខាតណដើម្ទុ្ៃ ក្នងុការពរងកី្អាជកី្ម្ម ៃងិពរងឹងគុណភាពផលតិផលរបស់ខ្េួៃ ណដើម្បរីបក្តួរបស្ជងក្នងុទី្ផារ  

- បណចចក្ណទ្សក្នុងការផលតិឲ្យរសបតាម្សាងោ់ ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈរគប់រគៃ ់

- ការផសពវផាយទី្ផារផលតិផលក្នុងរសុក្ណៅមាៃក្រម្ិត។  

ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ទាក្់ទ្ងៃឹងការជំរញុសក្ម្មភាពសហរគសធៃុតូច ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម  គួរមាៃការ

គិតគូរៃូវការង្ហរចំបាច់មួ្យចៃំៃួ ដូចជា៖ 

- ជំរុញការបណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សឲ្យបាៃរតឹម្រតូវ ៃិងអៃុណលាម្តាម្ក្បួៃអនាម័្យសាអ ត ៃងិផលិតក្ម្មសាអ ត 

- ជំរញុការណរបើរបាស់ផលតិផលស្ដលមាៃសាេ ក្សញ្ញា សាងោ់ ដូចជាទឹ្ក្សុទ្ធ រសា កាណហវ ៃងិផលិតផលចំណី

អា រមួ្យចៃំៃួណផសងណទ្ៀត  

- ជំរញុក្ិចចសហការជាមួ្យរក្សួង-សាថ ប័ៃោក្ព់ៃ័ធ ជាពិណសសវិស័យឯក្ជៃ សាថ ប័ៃធនាគរ ៃិងហិរញ្ាវតថ ុ

ៃងិនដគអូភិវឌ្ឍៃ៍ គំរទ្ដលរ់ាល់គណរមាងវិៃិណោគសហរគសធៃុតូច ម្ធយម្ ៃិងសិបបក្ម្ម ណដើម្បីឲ្យមាៃ

ដំណណើរការលអ ៃងិមាៃលទ្ធភាពក្នងុការរបក្ួតរបស្ជងក្នងុរបណទ្ស ៃិងតំបៃអ់ាសា ៃជាណដើម្។ 

 ៣.១០- ការដឹ្កជញ្ជូន និខព្បរ័នធគ្តនាគ្តន៍ និខការតភាជ ប ់

ណខ្តាម្ណឌ លគិ រ ី មាៃការតភាា ប់ជាមួ្យបោា រាជធាៃ-ីណខ្តាណផសងៗ តាម្ផេូវជាតណិលខ្ ៧៦ ណោយ េ្ងកាតត់ាម្

ណខ្តាក្ោដ ល នរពស្វង តបូងឃមុ ំ ក្ំពង់ចម្ ៃិងរក្ណចេះ រពម្ជាមួ្យការតភាា ប់ផេូវណលខ្៧៦ ស្ដលមាៃរបស្វង ១៧០ គ.ម្ 

ចប់ពីរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ រសុក្ណកាេះស្ញក្ ណៅដល់រសុក្លផំ្កត់ ណខ្តារតៃគិរី ខ្ណៈស្ដលលហំូរណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ពីទិ្សណៅ

ណខ្តារតៃគិរី ក្ម៏ាៃការណក្ើៃណែើងគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់។ 

មូ្លដ្ឋា នក្បគភទចំណី

អាហារ ១៣% 

មូ្លដ្ឋា នក្បគភទផ្កច្ចែ 

២២% 

មូ្លដ្ឋា នក្បគភទ 

ជួ្ជុល ៦៥% 
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លំហូរណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្៏អាចរតូវបាៃជំរុញតាម្រយៈរចក្ទាវ រភាគីចំៃួៃ ០៤ ជាមួ្យរបណទ្ស

ណវៀតោម្ រួម្មាៃ៖  

- រចក្ទាវ រណទ្វរភាគោីក្ោ់ ំ(រសុក្អរូរាងំ) ប ូរបំាង (ណខ្តាោក្ណ់ងុ)  

- រចក្ទាវ រណទ្វរភាគឡីាបា ណខ្ (រសុក្ស្ក្វសីមា )  វ ងយីវ (ណខ្តាប ៊ិញណភឿក្)  

- រចក្ទាវ រណទ្វរភាគីជីណម្ៀត (រសុក្ណកាេះស្ញក្) ោក្់ណរ៉ែ (ណខ្តាោក្ឡ់ាក្់)  

- រចក្ទាវ រណទ្វរភាគីោម្ណលៀរ (រសុក្ណពរជាោ) ោក្់បរ័ (ណខ្តាោក្់ណងុ)។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីក្៏រតូវបាៃណធវើសមាហរណក្ម្មជាមួ្យរបណទ្សក្នុងតំបៃ ់ ជាពិណសសក្នងុរក្បខ្ណឌ

ក្ិចចសហរបតិបតាិការតំបៃ់រតីណកាណអភិវឌ្ឍៃ៍ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ (CLV-DTA) ៃិងរក្បខ្ណឌ ម្ អៃតុំបៃ់ណម្គងគ 

(GMS) ផងស្ដរ។ 

រក្បខ្ណឌ ក្ិចចសហរបតិបតាកិារតំបៃ់រតីណកាណអភិវឌ្ឍៃ ៍ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ (CLV-DTA) រតវូបាៃបណងកើតណែើង

ក្នុងណគលបំណងជំរុញក្ិចចសហរបតិបតាិការអភិវឌ្ឍតំបៃរ់ពសំ្ដៃ ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ (CLV) ណរកាម្គៃំិតផាួចណផាើម្

របស់របមុ្ខ្រោឋ ភបិាលនៃរបណទ្សទាងំបី កាលពឆី្ងន ំ១៩៩៩។ រក្បខ្ណឌ ណៃេះ រួម្បញ្ចូលការអភវិឌ្ឍណខ្តាទាងំ១៣ (ណខ្តារក្ណចេះ 

ណខ្តាសទ ងឹស្រតង ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីណខ្តារតៃគិរ ីណខ្តាសារា៉ែវា៉ែៃ ់ណខ្តាណសក្ងុ ណខ្តាអតាណពើ ណខ្តាចំបា សាក្ ់ណខ្តាក្ៃទម្ ណខ្តាោ ឡាយ 

ណខ្តាោក្ឡ់ាក្ ់ ណខ្តាោក្់ណងុ ៃិងណខ្តាប ៊ិញណភឿក្) នៃតំបៃរ់តីណកាណអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្។ សរមាប់ក្ម្ពុជា 

ណខ្តាចំៃៃួ ០៤ រួម្មាៃណខ្តារតៃគិ រី ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណខ្តាសទ ឹងស្រតង ៃងិណខ្តារក្ណចេះ បាៃក្ពំុងកាេ យជាប ូលណសដឋក្ចិច 

តាម្យៈការតភាា ប់ណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធ ៃងិលហំូរណភៀ្វណទ្សចររវាងរបណទ្សទាងំ៣។ 

តំបៃរ់តីណកាណអភិវឌ្ឍៃ ៍ មាៃនផទដីសរុបរបមាណ ១៤៩.០០០ គីែូស្ម្ រតរក្ឡា ៃងិមាៃរបជាជៃរបមាណ ៩ 

លាៃនាក្់ ក្នុងណនាេះ៖ 

- ក្ម្ពុជា មាៃ ៣២% នៃនផទដី ៃិង ៨% នៃរបជាជៃ  

- ឡាវ មាៃ ៣៣% នៃនផទដី ៃិង ១៦% នៃរបជាជៃ  

- ណវៀតោម្ មាៃ ៣៥% នៃនផទដី ៃងិ ៧៦% នៃរបជាជៃ។ 

ទី្រក្ុង ៃងិទី្របជុំជៃសំខាៃ់ៗក្នុងតំបៃ់រតីណកាណអភិវឌ្ឍៃ៍ រមួ្មាៃ៖ 

- របណទ្សណវៀតោម្៖ ទី្រកុ្ង Buon Ma Thuot (៤១៦.០០០ នាក់្) ទី្រក្ុង Pleiku (៣៧០.០០០ នាក់្) 

ទី្រក្ុង Kon Tum (១៦០.០០០ នាក្់) ទី្រក្ងុ Dong Xoai (១៥០.០០០ នាក្់) ៃងិទី្របជុជំៃ Chi Nghia 

(៥២.០០០ នាក្់) 

- របណទ្សឡាវ៖ ទី្របជុំជៃ Pakse (៨៨.០០០ នាក្់) ទី្រក្ងុ Salavan (៥.៥០០ នាក្)់ ណខ្តា Lamam 

(Sekong) (៤.៥០០នាក្់) ៃងិណខ្តា Attapeu (៤.២០០នាក្់) 

- របណទ្សក្ម្ពុជា៖ ទី្រក្ុងរក្ណចេះ (៣៤.៥៣៤ នាក្់) ទី្រក្ងុសទ ឹងស្រតង (៣៧.៣៥០ នាក្)់ ទី្រក្ុងបាៃលងុ 

(ណខ្តារតៃគិរី) (២០.០០០ នាក្់) ៃិងទី្រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ (ម្ណឌ លគិរី) (១៦.០៣៥ នាក្)់។ 

ជាមួ្យគន ណៃេះ ក្នុងរក្បខ្ណឌ ម្ អៃុតំបៃ់ទ្ណៃេណម្គងគ បោដ របណទ្សស្ដលជាសមាជិក្ទ្ទួ្លបាៃការគំរទ្ពី

នដគូអភិវឌ្ឍ ក្នុងការអៃុវតាគណរមាងអាទិ្ភាពក្នងុវិស័យជាណរចើៃ ដូចជាក្សិក្ម្ម  ម្ពល បរិសាថ ៃ របពៃ័ធសុខាភបិាល ៃងិ



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 32 

ការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុសសបណចចក្វិទ្ាព័ត៌មាៃ ៃងិទូ្រគម្នាគម្ៃ ៍ណទ្សចរណ៍ ដឹក្ជញ្ាូៃ ការសរម្បសរមួ្លោណិជាក្ម្ម 

ៃងិការអភិវឌ្ឍទី្រក្ងុ។ យុទ្ធសាស្រសាសំខាៃ់ចំៃៃួ ០៣ ក្នុងរក្បខ្ណឌ ម្ អៃតុំបៃ់ទ្ណៃេណម្គងគ រួម្មាៃ៖ 

- ពរងងឹការតភាា ប់តាម្រយៈណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធរូបវៃ័ា ៃងិការអភិវឌ្ឍរចក្រណបៀងណសដឋក្ិចច 

- ណលើក្ក្ម្ពស់សម្តថភាពរបក្ួតរបស្ជងតាម្រយៈការណធវើសមាហរណក្ម្មទី្ផារ ៃិងការសរម្បសរម្ួលោណិជាក្ម្ម 

រួម្ទាងំការណធវើដំណណើរ េ្ងកាត់រពំស្ដៃ 

- ការក្សាងសាម រតីជាសហគម្ៃមួ៍្យ តាម្រយៈការណោេះរសាយបញ្ញា សងគម្ ៃងិបរិសាថ ៃរួម្គន ។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ការអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ារូបវៃ័ា ជាអាទិ្ភាពចម្បងក្នងុការណលើក្សទួយណសដឋក្ិចចជាតិទាងំមូ្ល ក្៏

ដូចជាផាលៃ់ូវសារៈសំខាៃ់ស្ែម្ណទ្ៀតសរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលជាប ូលណសដឋក្ិចចមួ្យដ៏សំខាៃក់្នុងចំណោម្ប ូលទាងំ៤។ 

បចចុបបៃន ការណធវើដំណណើរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃស្តម្ណធាបាយផេូវណគក្។ ក្នុងៃ័យណៃេះ គណរមាងបណងកើតអាកាសោៃោឋ ៃ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី របណភទ្ 4C សរមាប់រយៈណពលខ្េី ២០២០-២០២៥ (ស្ដលអាចចុេះចតយៃាណ េះរបណភទ្ B737, A319/320, 

DC9-80/MD80) ៃងិរបណភទ្ 4E សរមាប់រយៈណពលម្ធយម្ ២០២៥-២០៣៥ (ស្ដលអាចចុេះចតយៃាណ េះរបណភទ្ 

B747-400, A330/340, B777) ស្ដលសថតិណៅចមាា យរបមាណ ២០ គីែូស្ម្ រត ភាគខាងតបូងនៃរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ 

ៃងឹពរងងឹការតភាា ប់ណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ ទាងំក្នុងរបណទ្ស ៃងិក្នងុតំបៃ។់ 

តាម្រយៈការវិភាគ ៃងិការគណនា ណធវើឲ្យណគសៃនោិឋ ៃ ៃងិណធវើការពាក្រណ៍ចរាចរណ៍តាម្ផេូវអាកាសបាៃ  អនក្

ដំណណើរតាម្ផេូវអាកាស េ្ងកាតអ់ាកាសោៃោឋ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិរីែមី ៃងឹមាៃការណក្ើៃណែើងជាលោំប់ក្នងុអរតារបចំឆ្ងន ំ

ចំៃៃួ ៨% ណៅចណនាេ េះឆ្ងន ំ ២០៣៥ ដល ់២០៥៥  ៃងិអរតាក្ំណណើៃរបចំឆ្ងន ំជាម្ធយម្ចំៃៃួ ៦% ណៅចណនាេ េះឆ្ងន ំ ២០៥៥ 

ដល ់២០៧៥។  រីឯចំណេុះអនក្ដំណណើរ ក្នងុឆ្ងន ំ ២០៥៥ មាៃចំៃៃួ ៩៤០,០០០ នាក្់ ណហើយណៅឆ្ងន ំ ២០៧៥ គមឺាៃចំៃៃួ

របមាណ ២ លាៃនាក្។់  

ណៃេះជាដំោក្ក់ាល ៃងិជណរម្ើសមួ្យ ស្ដលធានាបាៃៃវូការណ េ្ើយតបរបក្បណោយសៃនទិាៃភាព បង្ហា ញពី

ទ្សសៃទាៃ (ចក្ខុវិស័យយរូអស្ងវង) ៃងិជាបំណងរបា ន រយៈណពលស្វងសំណៅរួម្ចំស្ណក្បណងកើៃណលបឿៃនៃការណធវើពិពធិក្ម្ម

ណសដឋក្ិចច ៃងិពរងងឹសម្តថភាពរបក្តួរបស្ជងរបស់ក្ម្ពុជា ក្នុងបរិការណ៍សមាហរណក្ម្មណសដឋក្ិចចតំបៃ់ ៃិងពភិពណលាក្ 

ណហើយក្៏ជាមូ្លោឋ ៃរគេឹះក្នងុការធានាបាៃៃូវក្ណំណើៃណសដឋក្ចិចខ្ពស់របក្បណោយៃិរៃារភាព  ៃិងបរិោប័ៃន ណដើម្បីនៃណៅ

សណរម្ចបាៃៃូវទិ្សណៅ ៃិងបណង្ហគ លចរ (Milestone) ឆ្ងន ំ២០៣០ ក្៏ដូចជាចក្ខុវិស័យក្ម្ពុជា ឆ្ងន ំ២០៥០។ 

តារាងទី្១២ ៖ ការពាក្រណ៍ចរាចរណ៍តាម្ផេូវអាកាស (Air Traffic Forecast) 

ល.រ គណរមាងរពំងឹទ្កុ្ ២០៣៥ ២០៥៥ ២០៧៥ 

១. 
អនក្ដណំណើរ េ្ងកាតរ់បចំឆ្ងន  ំ(Annual Passenger 

Throughput/ Passenger Movement) 

 ២០០.០០០ 

នាក្/់ឆ្ងន ំ 

៩៤០០.០០០

នាក្/់ឆ្ងន ំ 

២.០០០.០០០ 

នាក្/់ឆ្ងន ំ 

២. 
ទ្ៃំញិ េ្ងកាតរ់បចំឆ្ងន ំ (ណតាៃ) (Annual Cargo 

Throughput /Cargo movement (tons) 

៥០០  

ណតាៃ/ឆ្ងន ំ 

៣.០០០ 

ណតាៃ/ឆ្ងន ំ 

៧.៥០០ 

ណតាៃ/ឆ្ងន ំ 

៣. 
ចៃំៃួណជើងយៃាណ េះរបចំឆ្ងន ំ (ណជើង) 

(Annual Aircraft Movement (Time) 
៣.៣៣៤ ៨.៧១៧ ១៦.៤៧៨ 
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៤. 

ចៃំៃួណជើងយៃាណ េះ ណចញដណំណើរ-ម្ក្ដលក់្នងុអែុំងណពល

ណមា ងរវល ់(Annual Aircraft Takeoff and Landing 

(departure & arrival) in peak hour) 

២ ៦ ១១ 

៥. 
ចៃំៃួអនក្ដណំណើរក្នងុអែុំងណពលណមា ងរវល់  (Number of 

Passenger in Peak Hour (pax))  
១២៤ ៤៩៦ ១០៦០ 

៦. តបំៃស់ាថ ៃយីអនក្ដណំណើរ  (Terminal Area (m2)) ១.៦០០ ១១.០០០ ២៤.០០០ 

៧. 
ចៃំៃួចណំតយៃាណ េះ (Aircraft parking stand on 

apron /Aircraft stand requirement) 
២ C ៥ C ៩ C1E 

(របភព៖ រដឋណលខាធកិារោឋ ៃអាកាសចរសីុវិល) 

ជារួម្ របពៃ័ធដឹក្ជញ្ាូៃ ៃងិគម្នាគម្ៃ៍ក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីបាៃក្ពំុងជួបរបទ្េះៃូវបញ្ញា មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖ 

- របពៃ័ធគម្នាគម្ៃ៍ណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍ភាគណរចើៃ ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃភាពលអរបណសើរ 

- ការអភិវឌ្ឍរបពៃ័ធតភាា ប់ពផីេូវជាតិណៅកាៃជ់ៃបទ្ មិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈរគប់រគៃ ់

- ការសាថ បនាផេូវតភាា ប់ មិ្ៃទាៃស់ម្រសបណៅៃឹងក្ំណណើៃណភៀ្វម្ក្ក្ម្ាៃាណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធតភាា ប់ពុំទាៃ់ណ េ្ើយតបតាម្តរម្ូវការរបស់ណភៀ្វណទ្សចរបាៃរគប់រគៃ ់ ក្នងុណនាេះបោា ញផេូវ

សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា មាៃលក្ខណៈតូច ៃងិមិ្ៃទាៃ់ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់ 

- ណសវាដឹក្ជញ្ាូៃសាធារណៈក្នុងណខ្តា ណៅពុទំាៃម់ាៃដំណណើរការ 

- ការោក្ស់ាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញផេូវណៅមាៃក្រមិ្ត។ 

ជាចក្ខុវិស័យ របពៃ័ធដឹក្ជញ្ាូៃ ៃងិគម្នាគម្ៃក៍្នុងណខ្តា គរួរតូវបាៃអភិវឌ្ឍ ៃងិស្ក្លម្អបស្ៃថម្ រួម្មាៃ៖ 

- ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធោក្ព់ៃ័ធៃឹងការសរម្លួការណធវើដំណណើរណទ្សចរណ៍ គឺជាក្តាា គៃេឹេះក្នុងការទាក្់ទាញ ការជំរញុ 

ៃងិការអភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលមាៃភាពរបទាក្រ់ក្ឡាគន ោ ងជិតសន ិត 

- សាថ បនា សាា រ ៃិងពរងីក្ផេូវណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍ ជាពិណសសតំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃ ៃងិណគលណៅ

ណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ 

- អភិវឌ្ឍសម្បទារទ្រទ្ង់ ដូចជាចំណតរែយៃារក្ុងជាណដើម្ 

- ជំរញុការោក្់សញ្ញា បង្ហា ញណគលណៅ ពិណសសផេូវណៅកាៃណ់គលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា 

- របពៃ័ធផេូវែនល់មួ្យចំៃៃួក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ គរួរតូវបាៃពរងីក្ ៃងិស្ក្លម្អ 

- ស្របកាេ យណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជារចក្ណចញចូលអៃារជាតិ តាម្រយៈការជំរញុការបណងកើតរពលាៃយៃាណ េះឲ្យបាៃ

ឆ្ងប់រហ័ស 

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នុងការពរងកី្រចក្រពំស្ដៃណទ្វរភាគីខាងណលើជារចក្អៃារជាតិ ណៅតាម្សាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង ណដើម្បី

ទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរពីរបណទ្សទី្បី។ 

៤- ការវិភាគ្ SWOT ននវិស័យម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ស្ផអក្ណលើសកាា ៃុពល ធៃធាៃ សាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង ទិ្ៃនៃ័យស្ដលរបមូ្លបាៃ ៃងិការវិភាគអំពៃីនិាន ការនាណពល

បចចុបបៃន ៃងិការវិវតានាណពលអនាគតរបស់វិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិអៃារវិស័័យគំរទ្ ការវិភាគអំពភីាពខាេ ំង ភាពណខ្ាយ 
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ឱកាស ៃិងការគំរាម្ក្ំស្ហង (SWOT) រតូវបាៃណធវើណែើងណដើម្បីជាមូ្លោឋ ៃក្នុងការក្ំណត់យុទ្ធសាស្រសា ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍

 វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

 ក្- ភាពខាេ ំង 

- លក្ខណៈពិណសសនៃសកាា ៃុពល ៃិងធៃធាៃណទ្សចរណ៍ដ៏សម្បូរស្បប ៃិងក្រម្មាៃ ណធៀបជាមួ្យតំបៃ់ណផសងៗ

ក្នុងរបណទ្ស ៃងិរបណទ្សជិតខាងមួ្យចំៃៃួ ជាពិណសសណអក្ណូទ្សចរណ៍ ណទ្សចរណ៍ធម្មជាត ិៃងិវបបធម៌្ជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិច ស្ដលមាៃ ម្ភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ជាណរចើៃទ្រម្ង់ ៃងិណរចើៃរបណភទ្ 

- ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា  ៃងិអាកាសធាតុអំណោយផល បណងកើតបាៃជាមូ្លោឋ ៃដ៏រឹងមាកំ្នងុការជរំុញការអភិវឌ្ឍអៃារ 

 វិស័យគំរទ្ ជាពិណសស វិស័យក្សិក្ម្ម ក្សិ-ឧសាក្ម្ម ឧសាហក្ម្មស្ក្នចន ៃិងអៃារ វិស័យនានាស្ដលមាៃ

សកាា ៃុពលក្នុងការបណងកើតតនម្េបស្ៃថម្សរមាប់ វិស័យណសដឋក្ិចច 

- ការវិៃិណោគក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិវិស័យោក្់ពៃ័ធនានា មាៃការណក្ើៃណែើងជាបៃាបនាទ ប់ រសបជាមួ្យការ

របណម្ើលណម្ើលពីអនាគតរបក្បណោយសុទិ្ដឋិៃយិម្របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

- ការធានាសៃាិសុខ្ សុវតថភិាព ៃងិសោា ប់ធាន ប់សងគម្ក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាក្តាា ធានាបាៃៃូវទំ្ៃកុ្ចិតាជៃូ

ណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងអនក្វិៃិណោគ។ 

 ខ្- ភាពណខ្ាយ 

- ផេូវណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗណៅជួបការលបំាក្ ពិណសសណៅរដូវវសា ស្ដលណធវើឲ្យការអភិវឌ្ឍ

ណគលណៅទាងំណនាេះ ណៅមិ្ៃទាៃ់មាៃភាពទូ្លំទូ្លាយណៅណែើយ 

- ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធអៃារវិស័យរទ្រទ្ង់វិស័យណទ្សចរណ៍ រួម្មាៃការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត អគគសិៃ ី ការរគប់រគង

សំណល ់ ការជំរញុផលតិក្ម្មក្នុងណខ្តា របពៃ័ធទំ្នាក្់ទំ្ៃង ៃងិវិស័យោក្់ពៃ័ធនានា ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃភាពលអ

របណសើរណពញណលញ  ស្ដលទាម្ទារឲ្យមាៃការវិៃិណោគ ៃងិស្ក្លម្អបស្ៃថម្ 

- ធៃធាៃម្ៃុសសបណរម្ើការក្នុង វិស័យណទ្សចរណ៍ ណៅមាៃក្រមិ្ត ៃិងរតូវការពរងងឹបស្ៃថម្ ខ្ណៈស្ដលចំៃៃួ

ណភៀ្វណទ្សចរ រតូវបាៃពាក្រណ៍  ៃងឹមាៃក្ំណណើៃកាៃ់ស្តណរចើៃនាណពលអនាគត 

- គុណភាពផលតិផល ៃងិណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ ចំបាច់រតូវមាៃការពរងងឹបស្ៃថម្ ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់រក្សួង

ណទ្សចរណ៍ ៃិងសាងោ់អាសា ៃ។ 

 គ- ឱកាស 

- ក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃក្រម្ិតខ្ពស់ ៃងិរតូវបាៃចត់ទុ្ក្ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍

ចម្បងទាងំណភៀ្វជាតិ ៃងិអៃារជាតិ ណទាេះបីសថ តិណៅក្នងុដំោក្់កាលនៃការរីក្រាលោលនៃជំងកឺ្ូវីដ-១៩ ក្នងុ

ឆ្ងន ំ២០២០ក្៏ណោយ 

-  វិស័យណទ្សចរណ៍រតូវបាៃរាជរោឋ ភបិាលចត់ទុ្ក្ជាវិស័យអាទិ្ភាពមួ្យ សរមាប់ការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

ជាក្់ស្សាងដូចជាការអៃុញ្ញា តឲ្យមាៃសិក្ាណរៀបចំស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាណដើម្ 

- សកាា ៃុពល ៃងិធៃធាៃជាណរចើៃណៅមិ្ៃទាៃរ់តូវបាៃស្ក្នចន ៃិងណរបើរបាស់អស់លទ្ធភាព ស្ដលបណងកើតបាៃជា

កាលាៃុវតាភាពជាណរចើៃសរមាប់ការវិៃិណោគ 
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- ណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធគំរទ្នានា  បាៃៃឹងក្ំពុងសាងសង់ ៃិងសថ តិក្នុងគណរមាងអភិវឌ្ឍៃ៍ បងកលក្ខណៈង្ហយរសួល

ដលក់ារ វិៃិណោគ ពិណសសគណរមាងសាងសងរ់ពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរ។ី 

 ឃ- ការគរំាម្ក្សំ្ហង 

- ការរគប់រគងដីធេី ៃិងការស្បងស្ចក្តំបៃ់អភិរក្ស ៃិងអភិវឌ្ឍៃក៍្នុងណខ្តា ណៅមាៃភាពរបទាញរបទ្ង់ ៃិងទាម្ទារ

ឲ្យមាៃការក្ំណត់រពំរបទ្ល់ឲ្យចាស់លាស់ 

- ការទ្ស្រនាទ ៃដីនរពក្នុងតំបៃ់អភិរក្ស ណៅស្តណក្ើតមាៃជាបៃាបនាទ ប់ ស្ដលទាម្ទារឲ្យមាៃការចត់ វិធាៃការចាប់

របក្បណោយភាពម្ុឺងមា ត ់

- បស្រម្បរម្ួលអាកាសធាតុ បាៃក្ពំុងជេះឥទ្ធិពលណៅណលើបរិសាថ ៃធៃធាៃធម្មជាតិក្នងុណខ្តា ស្ដលណធវើឲ្យប េះោល់

ដលក់ារោដុំេះ ៃងិវិស័យមួ្យចំៃៃួ 

- ការហូរចូលវបបធម៌្ពីខាងណរៅ បាៃបងកជា ៃភិ័យមួ្យចំៃៃួដលក់ារអភិរក្សរបនពណ ី ៃងិវបបធម៌្របស់

សហគម្ៃ៍ជៃជាតិណដើម្ភាគតចិ។ 

តាម្រយៈការវិភាគខាងណលើ ណគអាចសៃនោិឋ ៃបាៃ  វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី សថ តិក្នុងដំោក្់កាលទី្២ 

នៃវដាជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍ (Life Cycle) ស្ដលជាដំោក្់កាលក្ំណណើៃដំបូង ៃងិមាៃសកាា ៃពុលក្នុងការ

អភិវឌ្ឍខាេ ំងបស្ៃថម្ណទ្ៀតនាណពលអនាគត បណងកើតបាៃជាកាលាៃុវតាភាពសតាៃុម័្ត ជាណរចើៃសរមាប់ការវិៃិណោគ ៃងិ

បណងកើតតនម្េបស្ៃថម្ក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិអៃារវិស័យនានាគំរទ្ដលក់ារអភិវឌ្ឍ វិស័យណសដឋក្ិចច។ 

រូបភាពទី្៣៖ ដំោក្ក់ាលនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ផអក្ណលើការវិភាគ SWOT 

 

របភព៖ ការវិភាគណោយស្ផអក្ណលើគំរូ Bulter សា ីពីវដាជីវិតនៃការអភិវឌ្ឍណគលណៅណទ្សចរណ៍ (Butler’s Tourism 

Area Life Cycle model) 
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ស្នកទី២៖ ការកំណត់ចកេុវសិ័យ ម្គលបំណខ និខម្គលម្ៅ 

១- ចកេុវិស័យ 

ណោងតាម្ការសិក្ា ៃងិវិភាគខាងណលើ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិអៃារជាត ិក្នងុចក្ខុវិស័យឆ្ងន ំ២០៣៥ រតូវបាៃ

ពាក្រណ៍ ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ក្. សរមាបណ់ភៀ្វណទ្សចរជាត ិ

 ចណនាេ េះឆ្ងន ំ ២០១០-២០២០ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរ មាៃក្ំណណើៃជាម្ធយម្របមាណ ២០%។ ជាមួ្យការណក្ើៃ

ណែើងនៃៃនិាន ការណទ្សចរណ៍នផទក្នុងណៅក្នងុដំោក្់កាលជងំកឺ្ូវីដ-១៩ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរសុក្ណៅកាៃ់

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី អាចៃងឹបៃាណក្ើៃណែើងបៃាិចក្នងុឆ្ងន ំ២០២១ ណោលគឺសថ តិក្នងុរងវង់របមាណ ២៥%។ 

 បនាទ ប់ពីក្ំណណើៃខ្ពស់ក្នងុរយៈណពល២ឆ្ងន ំណៃេះ អរតាក្ំណណើៃអាចៃឹងសថ តិក្នងុរងវង់ជាម្ធយម្របមាណ ១០% 

ចប់ពឆី្ងន ំ២០២២ ក្នងុសាថ ៃភាព វិវតាៃធ៍ម្មតានៃវិស័យណទ្សចរណ៍។ 

- ខ្. សរមាបណ់ភៀ្វណទ្សចរអៃារជាត ិ

 ចណនាេ េះឆ្ងន ំ ២០១០-២០២០ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរ មាៃក្ំណណើៃជាម្ធយម្របមាណ ២៥%។ ណទាេះសថ ិតក្នុង

ដំោក្់កាលជងំកឺ្ូវីដ-១៩ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅស្តជាណគលណៅណពញៃយិម្សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរបរណទ្ស

នផទក្នងុ។ ក្នងុៃ័យណៃេះ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរបរណទ្ស អាចៃងឹរក្ាក្ំណណើៃណែរ ២៥% សរមាប់ឆ្ងន ំ ២០២១-

២០២៣។ 

 ជាមួ្យការណរគងោក្់ឲ្យដំណណើរការរពលាៃយៃាណ េះម្ណឌ លគិរីណៅឆ្ងន ំ២០២៣ រពម្ជាមួ្យ លទ្ធភាព

នៃការពរងកី្ណជើងណ េះណហើរទាងំក្នងុរសុក្ ៃងិអៃារជាតិម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរ

អៃារជាតិ រតូវបាៃបា ៃស់ាម ៃ ៃឹងណក្ើៃណែើងដល់ ៤០% ចប់ពឆី្ងន ំ ២០២៤-២០២៨ ខ្ណៈស្ដលក្ំណណើៃ 

ណៃេះៃឹងមាៃរបមាណ ២៥% ចប់ពឆី្ងន ំ ២០២៩-២០៣៥ បនាទ ប់ពកី្ំណណើៃខ្ពស់ក្នងុរយៈណពល ៥ឆ្ងន ំណៃេះ។ 

ស្ផអក្ណលើការពាក្រណ៍ខាងណលើ ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី តរម្ង់ចក្ខុវិស័យ សណរម្ច

ឲ្យបាៃៃូវស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ជាតិ ណដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍមួ្យស្ដលមាៃសោា ប់ធាន ប់ ៃងិរណបៀប

ណរៀបរយរតឹម្រតូវ  រណលើគណុតនម្េណសដឋក្ិចច សងគម្ វបបធម៌្ បរិសាថ ៃ ៃិងការកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្របស់របជាពលរដឋ។ 

ក្នុងៃ័យណៃេះ ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃក្ំណត់ចក្ខុវិស័យរក្បខ្ណឌ អៃុវតា

រយៈណពលស្វង (២០២១-២០៣៥) ណោយ រណលើចក្ខ ុវិស័យសំខាៃ់ចំៃៃួ ០៤៖ 

- ទ្១ី៖ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវក្ណំត់ជាណគលណៅណអក្ូណទ្សចរណ៍លោំប់អៃារជាតិ ៃងិជាណខ្តាដ៏សំខាៃក់្នុងការ

ផគតផ់គងផ់្កក  បស្ៃេ ៃងិស្ផេណ ើ សរមាប់បំណពញតរម្ូវការក្នងុរបណទ្ស ៃិងនៃដល់ការនំាណចញណៅទី្ផារណរៅ

របណទ្ស 

- ទ្២ី៖ ឆ្ងន ំ២០៣៥ ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតមិ្ក្កាៃណ់ខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងឹណក្ើៃណែើងដលរ់បមាណ ៩០ មឺុ្ៃនាក្ ់

ខ្ណៈស្ដលចំៃួៃណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរសុក្ ៃឹងណក្ើៃណែើងដល់របមាណ ២ លាៃនាក់្ បណងកើតការង្ហររបមាណ 

៨ មឺុ្ៃក្ស្ៃេង ៃិងបណងកើតចំណូលណោយផ្កទ ល់របមាណ ៥០០ លាៃដុលាេ រ ៃងិណោយរបណោលរបមាណ 

១.០០០ លាៃដុលាេ រ ជាមួ្យណម្គុណរបសិទ្ធភាព (Multiplier Coefficient) ចំៃៃួ២ដង ចក្់បញ្ចូលក្នងុ

ណសដឋក្ិចចជាតិ ៃិងណសដឋក្ិចចណខ្តាម្ណឌ លគិរី 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 37 

- ទ្៣ី៖ រួម្ចំស្ណក្ណធវើឲ្យភូមិ្ភាគឦសាៃស្ដលមាៃណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាសនូល ជាប លូណសដឋក្ិចចទី្៤  បនាទ ប់ពី

តំបៃ់រាជធាៃភីនំណពញ តំបៃ់ណ ន្រ ៃិងតំបៃ់ណសៀម្រាប ៃិងណធវើសមាហរណក្ម្មណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាមួ្យតំបៃ់ណផសងៗ

ក្នុងរបណទ្ស ៃងិក្នងុតំបៃ់ 

- ទ្៤ី៖ រក្ាតលុយភាពឲ្យបាៃមឺុ្ងមា ត់រវាងការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ចិច ណទ្សចរណ៍ ៃិងអៃារវិស័យគំរទ្ ជាមួ្យការ

អភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ ណបតកិ្ភណឌ វបបធម៌្ ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ធានាបាៃស្ផេផ្កក នៃការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចច-

សងគម្ជាអតិបរមា  រណលើណគលការណ៍នៃការស្បងស្ចក្ផលរបណោជៃ៍របក្ប ណោយសម្ធម៌្ណៅដល់ភាគី

ោក្ព់ៃ័ធ។ 

២- ម្គលបំណខ 

ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥) មាៃណគលបំណងតរម្ង់ទិ្សណៅ

អភិវឌ្ឍក្នងុរក្បខ្ណឌ យុទ្ធសាស្រសា របស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណោយ រណលើទិ្ៃនៃយ័ ការវិភាគសាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង ៃិងរបភព

ធៃធាៃសកាា ៃពុលសរមាប់ការ វិៃិណោគ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍ណលើវិស័យណទ្សចរណ៍ ៃងិអៃារ វិស័យគំរទ្ ក្នងុក្ាីសងឹឹម្របក្បណោយ

សុទិ្ដឋិៃិយម្  ការអភិវឌ្ឍរបក្បណោយៃិរៃារភាព ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវនៃវិស័យណៃេះ ៃងឹបណងកើតបាៃជាផលរបណោជៃ៍

ណសដឋក្ិចច-សងគម្ដលរ់បជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃទូ្ទាងំណខ្តា ៃងិរួម្ចំស្ណក្ោ ងសំខាៃ់់ដលក់ារស្ែរក្ាការោរ ៃងិអភិរក្ស

ធៃធាៃធម្មជាតិ ៃងិណបតកិ្ភណឌ វបបធម៌្ រក្ាបាៃៃូវអតាសញ្ញា ណណដើម្របស់ណខ្តា។  

ណគលបំណងយុទ្ធសាស្រសា នៃការណរៀបចំស្ផៃការណម្ណៃេះ ៃងឹណផ្កា តណលើចំណចុ ០៣ ស្ដលមាៃលក្ខណៈរបទាក្់រក្ឡា 

ៃងិបំណពញឲ្យគន ណៅវិញណៅម្ក្ ស្ដលរួម្មាៃ៖ 

- ទ្១ី៖  ណខ្តាម្ណឌ លគិ រី ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍របក្បណោយគុណភាព របក្បណោយឧតាមាៃុវតាៃ ៍

- ទ្២ី៖ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាម្ជឈម្ណឌ លណសដឋក្ិចចរបក្បណោយភាពឆ្ងេ តនវ ៃងិនចនរបឌ្តិ ៃងិជាម្ជឈម្ណឌ ល

សរមាប់តំបៃភ់ាគឦសាៃ 

- ទ្៣ី៖ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណខ្តាស្ដលមាៃការគិតគូរចាស់លាស់ៃូវទ្សសៃទាៃ “ការអភរិក្សណដើម្បកីារអភវិឌ្ឍ 

ណហើយការអភវិឌ្ឍរទ្រទ្ងដ់លក់ារអភរិក្ស”។ 

៣- ម្គលម្ៅ 

ជាមួ្យការោក្់ណចញៃូវណគលបំណងជាក្ល់ាក្ខ់ាងណលើ ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

(២០២១-២០៣៥) បាៃក្ំណត់ណគលណៅអភិវឌ្ឍៃ ៍ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ទ្១ី៖  ណលើក្ក្ម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យកាេ យជាវិស័យជៃទល់ណសដឋក្ិចច រួម្ចំស្ណក្

បណងកើៃរបាក្់ចំណូល ឱកាសការង្ហរ ៃិងកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្ក្នុងសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃ 

- ទ្២ី៖ ជរំញុ វិស័យណទ្សចរណ៍កាេ យជាយៃាការដម៏ាៃរបសិទ្ធភាព ក្នងុការអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ ៃិងវបបធម៌្ 

 រណលើណគលការណ៍ៃិរៃារភាព ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវ 

- ទ្៣ី៖ ផសពវផាយក្តិាៃភុាពរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណគលណៅណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍វបបធម៌្

លោំប់អៃារជាត ិទាងំក្នងុរបណទ្ស តំបៃ់ ៃងិពិភពណលាក្ 

- ទ្៤ី៖  ជំរញុការចូលរួម្ ៃងិសហការពីរគប់ភាគោីក្ព់ៃ័ធ (4Ps) ទាងំស្ផនក្សាធារណៈ ស្ផនក្ឯក្ជៃ នដគូ

អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃ រពម្ជាមួ្យណភៀ្វណទ្សចរ ណដើម្បីធានាៃិរៃារភាពនៃការអភិវឌ្ឍ វិស័យ 

ណទ្សចរណ៍ ៃិងអៃារវិស័យគំរទ្ណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី របក្បណោយរបសិទ្ធភាព ៃិងរបសិទ្ធផល។  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 38 

 

 

 

 

 

 

ជំរូកទី ២ 

ការកំណតព់្កបេណឌ យ៊ុទធសាន្រសេ និខយនេការអន៊ុវតេ 

 

- ផ្នែកទី១៖ ក្កបខណឌ យុទធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍វិ្ ័យគទ្ចរណ៍ 

- ផ្នែកទី២៖ ការកំណត់យនតការអនុវតត  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 39 

ជំរូកទ ី២៖ ការកំណតព់្កបេណឌ យ៊ុទធសាន្រសេ និខយនេការអន៊ុវតេ 

ស្នកទី ១៖ ព្កបេណឌ យ៊ុទធសាន្រសេអភិវឌ្ឍន៍ម្ទសចរណ៍ 

ណដើម្បីសណរម្ចបាៃៃវូចក្ខុវិស័យ រសបតាម្ណគលបំណង ៃងិណគលណៅយុទ្ធសាស្រសា ស្ដលបាៃក្ំណត់ខាងណលើ 

ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥) ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសាអាទិ្ភាពចំៃៃួ ០៦ 

រួម្មាៃ៖ 

- ទ្១ី៖  ការក្ំណត់តំបៃ់ណទ្សចរណ៍អាទិ្ភាពសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ 

- ទ្២ី៖  ការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃងិវិៃិណោគក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ 

- ទ្៣ី៖  ការពរងងឹគុណភាពណទ្សចរណ៍ ៃងិធៃធាៃម្ៃុសសគំរទ្ 

- ទ្៤ី៖  ការផសពវផាយ ៃិងពរងឹងរូបភាពវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ទ្៥ី៖  ការអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធអៃារវិស័យគំរទ្ដលក់ារអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ 

- ទ្៦ី៖  ការសរម្ួលការណធវើដំណណើរ ការតភាា ប់ ៃងិការណធវើសមាហរណក្ម្មក្នុងរក្បខ្ណឌ ជាតិ ៃិងតំបៃ់។ 

១- ការកំណត់តំបន់ម្ទសចរណ៍អាទិភារសព្មាបក់ារអភិវឌ្ឍ 

ស្ផអក្តាម្ការសិក្ារបស់រក្ុម្ការង្ហរបណចចក្ណទ្ស តំបៃ់ណទ្សចរណ៍អាទិ្ភាពក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃក្ំណត់

ដូចខាងណរកាម្៖ 

រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ មាៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនំណរពច ណទ្សភាពវាលណមម  ៃិងភនលំអរតកាល អាកាសធាតរុតជាក្់លមម្ 

ទឹ្ក្ធាេ ក្់ បឹងធម្មជាត ិចមាក រស្ផេណ ើ ចមាក ររសល ់ភមិូ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច រក្មុ្ដំរី រម្ណីយោឋ ៃធម្មជាតិ សួៃផ្កក  ភនំណោេះរក្មំុ្ 

អតីតរពេះរាជដំោក្់ ៃងិជាទី្របជុំជៃរក្ុងមាៃសកាា ៃុពលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍ស្បបវបបធម៌្ ធម្មជាតិ ៃងិលំស្ហ

ក្ម្ាៃា ទ្សសនាភមិូ្ជៃជាត ិ ទី្លាៃវាយក្ៃូណ គ ល ផារទំ្ណៃើប ផាររារតី ណសវាក្ម្មវិែីលក្់ម្ាបូអា រ ម្ណឌ លក្ម្ាៃា

ម្ៃុសសណពញវយ័ សួៃចារសរមាប់ ត់ក្ឡីា ៃងិលំស្ហកាយ។ រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យគរួទ្ទួ្លបាៃការវិៃិណោគរទ្ងរ់ទាយធ ំ

ៃងិម្ធយម្ ណដើម្បីណរៀបចំណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ ៃិងតំបៃណ់ទ្សចរណ៍ទាងំអស់ខាងណលើ។ 

រសុក្ណពរជាោ មាៃដងនរពរពកឹ្ា ណរជាេះរជលងដងអូរ ទឹ្ក្ធាេ ក្់ ភនោំម្ណលៀរ ភនលំរុបាណ ទឹ្ក្ណរជាេះ៧ជាៃ ់

ស្ដលមាៃណដើម្ណ ើធំៗដ៏ក្រម្ ទឹ្ក្ណរជាេះប ូរសាស្ដលជាៃិមិ្តារូបរបស់ណខ្តា ណទ្សភាពលអរបណិតជាណរចើៃក្ស្ៃេង សតវនរព

រគប់របណភទ្ចូលចិតារស់ណៅស្ដៃជរម្ក្សតវនរពោម្ណលៀរ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្ ទឹ្ក្ណរជាេះអូរណត ទឹ្ក្ណរជាេះអូរផ្កេ យ 

ទឹ្ក្ណរជាេះអរូតំាក្ៃ ៃងិសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ណដណអ ទី្របជុជំៃរសុក្ ស្ដលជាតំបៃម់ាៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិចរស់ណៅ ៃិង

មាៃរបនពណីវបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ រក្ុម្សិលបៈ ៃងិរក្ុម្សិបបក្ម្ម។ ភមិូ្សាស្រសារសុក្ណពរជាោណៃេះ គរួរតូវបាៃបណងកើតជា

តំបៃ់ណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ណអក្ណូទ្សចរណ៍ ៃិងណទ្សចរណ៍សហគម្ៃជ៍ៃជាតិណដើម្ភាគតិច ណដើម្បីណលើក្ទឹ្ក្ចិតាដល់បងបអូៃ

ជៃជាតិឲ្យស្ែរក្ាធៃធាៃធម្មជាតិ ៃិងរបនពណីវបបធម៌្របស់ពួក្ណគ ក្៏ដូចជាផាល់ឱកាសបណងកើៃរបាក្់ចំណូល បណងកើត

ការង្ហរ ការកាត់បៃថយភាពរក្រីក្ ៃងិចំោក្រសុក្ តាម្រយៈវិស័យណទ្សចរណ៍ណៃេះផងស្ដរ។ ណលើសពីណៃេះ រសុក្ណពរជាោ

មាៃរពំរបទ្ល់ជាប់ៃងឹរបណទ្សណវៀតោម្ បណងកើតបាៃជាសកាា ៃពុលទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្តាម្រចក្រពំស្ដៃណទ្វភាគី

ោម្ណលៀរ (ម្ណឌ លគិរី) ោក្់ប័រ (ណខ្តាោក្់ណងុ ណវៀតោម្)។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 40 

រសុក្អរូរាងំ មាៃរម្ណីយោឋ ៃធម្មជាតិ ណទ្សភាពនរពភនំ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្ក្វសីមា មាៃសហគម្ៃ៍ជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិចពនងអណាូ ងរក្ែឹង ចមាក ររសល់ ភូមិ្ជៃជាតិ ទឹ្ក្ណរជាេះស្លងឃៃិ ស្លងអង ទឹ្ក្ណរជាេះស្លងម្ាក្ ទឹ្ក្ណរជាេះនរជធំ 

ទឹ្ក្ណរជាេះអូរណត អណាូ ងណសនហ៍ ទឹ្ក្ណរជាេះរម្នា១ រម្នា២ រក្មុ្សិបបក្ម្ម សតវនរព ដំរីរសុក្ សុទ្ធសឹងជាសកាា ៃពុលសរមាប់

អភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ស្បបធម្មជាតិ វបបធម៌្ ណអក្ណូទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ៍។ រសុក្អរូរាងំ មាៃរពំរបទ្ល់ជាប់

ៃងឹរបណទ្សណវៀតោម្ បណងកើតបាៃជាសកាា ៃពុលទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្តាម្រចក្រពំស្ដៃណទ្វភាគី ោក្ោ់ ំ(ម្ណឌ លគិរ)ី 

ប ូរបំាង (ណខ្តាោក្់ណងុ ណវៀតោម្)។ 

រសុក្ស្ក្វសីមា មាៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្ក្វសីមា ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនំណរពច ភូមិ្កាទី្ (ផនូរណខាម ចជៃជាតបិារាងំ

សាេ ប់ក្នងុសម័្យអាោៃគិម្ៃយិម្បារាងំ) សតវនរពណរចើៃរបណភទ្ ភមិូ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតចិ ដីមាៃជីជាតិ តំបៃ់ក្សិ-

ឧសាហក្ម្ម (ណៅស  ូ ដំែូងមី្) ៃងិដំោំរួម្ផសណំផសងៗ។ រសុក្ស្ក្វសីមា គរួរតូវបាៃរក្ាទុ្ក្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍ

ណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ៍ ៃងិក្សិ-ណទ្សចរណ៍។ រសុក្ណៃេះមាៃរពរំបទ្ល់ជាប់ៃងឹ

របណទ្សណវៀតោម្ ៃិងមាៃសកាា ៃុពលទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្តាម្រចក្រពំស្ដៃណទ្វភាគបីា ណខ្ (ម្ណឌ លគិរី)  វ ងយវី 

(ណខ្តាប ៊ិញណភឿក្ ណវៀតោម្)។ 

រសុក្ណកាេះស្ញក្ មាៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្ ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពលផំ្កត ់វាលស្រសធលំវងឹណលវើយ ទ្ណៃេស្រសពក្ 

វាលខ្ាច់ទ្ណៃេ សតវនរព រម្ណីយោឋ ៃភនំរកាល ទំ្ៃប់ទឹ្ក្អូរស្រហវង់ ទំ្ៃប់ទឹ្ក្អូរណយ េះ ទំ្ៃប់ទឹ្ក្អូរណំ ។ល។ រសុក្ណកាេះស្ញក្ 

មាៃសកាា ៃពុលសរមាប់អភិវឌ្ឍៃណ៍ទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ក្សិ-ណទ្សចរណ៍ ៃងិ

ណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ៍។ រសុក្ណកាេះស្ញក្ មាៃរពំរបទ្លជ់ាប់ៃឹងរបណទ្សណវៀតោម្ ៃិងមាៃសកាា ៃពុលទាក្់ទាញណភៀ្វ

ណទ្សចរម្ក្តាម្រចក្រពំស្ដៃណទ្វភាគីជីណម្ៀ (ម្ណឌ លគិរី) ោក្់ណរ៉ែ (ណខ្តាោក្ឡ់ាក្់ ណវៀតោម្)។ 

ស្ផអក្តាម្សកាា ៃពុលខាងណលើ ៃងិរសបតាម្ស្ផៃការ ៃងិបេងណ់គលណរបើរបាស់ដីធេីណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្ដលបាៃក្ំពងុ

ណរៀបចំតំបៃ់អាទិ្ភាពសំខាៃ់ៗស្ដលរតូវរក្ាទុ្ក្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ រតូវបាៃក្ំណត់ ដូចខាងណរកាម្៖ 

- តបំៃរ់ណបៀងណអក្ណូទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍ធម្មជាតនិៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ៥ (ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពភនំណរពច 

ោម្ណលៀរ លផំ្កត់ ស្ក្វសីមា ៃងិស្រសពក្) ស្ដលអៃញុ្ញា តឲ្យមាៃស្តការ វិៃិណោគ ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍សក្ម្មភាព

ណទ្សចរណ៍ ស្ដលមាៃការគតិគូរចាស់លាស់អំពីបរិសាថ ៃ 

- តបំៃរ់ណបៀងណទ្សចរណ៍វបបធម្ ៌ ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍ ប រូសា-ោក្ោ់ ំ ស្ដលណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍស្ត

សក្ម្មភាពណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិ ភាា ប់ជាមួ្យណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- រក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ស្ដលជាបណាុ ំសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ពហបំុណង 

- តបំៃរ់សុក្អរូរាងំ ភាា ប់ជាមួ្យគណរមាងអភិវឌ្ឍៃរ៍ពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ស្ដលអាចអភិវឌ្ឍៃ៍ជា

តំបៃរ់បជុជំៃរណប ភាា ប់ជាមួ្យរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ 

- តបំៃរ់បជុជំៃនៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ ស្ដលមាៃសកាា ៃពុលក្នុងការណរៀបចំអភិវឌ្ឍៃ៍ជាម្ណឌ លណទ្សចរណ៍នាណពល

អនាគត ណហើយស្ដលការអភិវឌ្ឍមាៃវិសាលភាពទូ្លំទូ្លាយជាងក្នងុតំបៃអ់ភិរក្សនៃស្ដៃជរម្ក្សតវនរព 

- តបំៃណ់ទ្សចរណ៍សមាហរណតាម្រចក្រពសំ្ដៃ ស្ដលអៃញុ្ញា តឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍជារម្ណីយោឋ ៃសមាហរណ 

(ស្លបងក្ម្ាៃា ក្ឡីាក្ម្ាៃានានា...)។ 
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រូបភាពទី្៤៖ ស្ផៃទី្ក្ំណត់តបំៃអ់ាទិ្ភាពស្ដលរតូវរក្ាទុ្ក្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ក្នុងៃ័យណៃេះ ណដើម្បីសណរម្ចចក្ខុវិស័យក្នុងការក្ំណតត់ំបៃអ់ាទិ្ភាពខាងណលើ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា

ដូចខាងណរកាម្៖  

- តំបៃទ់ាងំ៦ ខាងណលើ រតូវក្ណំត់ជាតំបៃ់អាទិ្ភាពណៅក្នងុស្ផៃការណម្ណៃេះ ៃិងរតូវមាៃការណរៀបចំឲ្យមាៃការ

បណងកើតអងគភាពរគប់រគងណគលណៅ (DMO-Destination Management Organization) ោច់ណោយស្ែក្ 

ស្ដលណដើរតួនាទី្ជាអនក្រគប់រគង ៃងិជំរញុការអភិវឌ្ឍសរមាប់តំបៃៃ់ីមួ្យៗ 
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- គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងស្ដលទ្ទួ្លបៃទុក្ដឹក្នំាអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ រតូវណរៀបចំណគលការណ៍ស្ណនំា

ពិណសសសរមាប់ការអភិវឌ្ឍក្នងុតំបៃទ់ាងំ០៦ ខាងណលើ 

- រាលក់ារអភិវឌ្ឍសំខាៃ់ៗក្នងុតបំៃអ់ាទិ្ភាពទាងំ០៦ ខាងណលើ រតូវមាៃការពៃិតិយ ៃងិជៃូណោបលព់គីណៈក្ម្មការ 

អៃាររក្សួងដឹក្នំាអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ។ 

២- ការអភិវឌ្ឍ្លិត្លម្ទសចរណ៍ និខវិនិម្ោគ្កនខុវិស័យម្ទសចរណ៍ 

ពិតោស់  ការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ គឺជាសមាសភាពដ៏សំខាៃក់្នងុការក្ណំត់អពំីណជាគជយ័នៃការ

អភិវឌ្ឍតំបៃ់ណទ្សចរណ៍។ ការក្ំណត់របណភទ្ផលិតផលណទ្សចរណ៍ោមួ្យ គឺអារស័យណលើសកាា ៃុពល ធៃធាៃជាក្់ស្សាង 

ៃងិណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធគំរទ្។ 

 ២.១- ការជំរ៊ុញការវិនិម្ោគ្សតបទាព្ទព្ទខ់សខំាន់ៗសព្មាប់វិស័យម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី  

 ក្- ការវៃិណិោគសោឋ គរលោំបផ់្កក យ 

ដូចបាៃបញ្ញា ក្ក់្នុងស្ផនក្ខាងណលើ ណសវាក្ម្មសាន ក្់ណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណៅមាៃចំៃៃួតិចតួចណបើណរបៀបណធៀបណៅ

ៃងឹបោា ណខ្តាណផសង ៃងិពុំទាៃម់ាៃសោឋ គរលោំប់ផ្កក យ៤ ៃងិផ្កក យ៥ ស្ដលអាចទាក្ទ់ាញណភៀ្វលោំប់ខ្ពស់បាៃណៅណែើយ។ 

តាម្ការពាក្រណ៍ណៅឆ្ងន ំ២០៣៥ តរម្ូវការបៃទប់សាន ក្់ណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងឹណក្ើៃណែើងដលរ់បមាណ ៧.០០០ បៃទប់ 

ខ្ណៈស្ដលបចចុបបៃន ណសវាសាន ក្់ណៅក្នុងណខ្តា មាៃរតឹម្ស្តរបមាណ ១.២៣០ បៃទប់ ប ុណោណ េះ។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភវិឌ្ឍណសវាសាន ក្់ណៅបស្ៃថម្ ទាងំសោឋ គរ ផទេះសំោក្់ 

ណអក្ូែូត (Eco-Lodge) បឹង គ ែូ ម្ ូស្តល ៃិងណសវាសាន ក្់ណៅណផសងៗណទ្ៀត ទាងំចំៃៃួសម្បទា ៃងិចំៃៃួបៃទប់ ណដើម្បីគំរទ្

ដលក់្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរ ជាពិណសសការវិៃិណោគណៅណលើសោឋ គរលោំប់ផ្កក យ៤ ៃិងផ្កក យ៥ ណដើម្បីបំណពញតរម្ូវការ

របស់ណភៀ្វណទ្សចរស្ដលមាៃក្រម្ិតខ្ពស់។ 

 ខ្- ការវៃិណិោគណលើផលតិផលណទ្សចរណ៍ (MICE) 

ណទ្សចរណ៍ស្បប MICE រួម្មាៃសក្ម្មភាពក្ិចចរបជុំ សិកាខ សាលា ពិព័រណ៍ ៃងិសៃិនសីទ្ជាណដើម្។ តាម្ការចុេះ

អណងកត ណភៀ្វណទ្សចរមួ្យចំៃៃួស្ដលម្ក្ក្ម្ាៃាណខ្តាម្ណឌ លគិរី គឺណដើម្បីចូលរួម្ ៃងិណរៀបចំសិកាខ សាលា វគគបណាុ េះបោា ល 

សៃនិសីទ្ ៃិងក្ម្មវិធីនានា ស្ដលណរៀបចំណែើងណោយសាថ ប័ៃសាធារណៈ វិស័យឯក្ជៃ អងគការជាតិ ៃងិអៃារជាតនិានា។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ការពរងងឹគុណភាពសម្បទាសាលរបជុ ំ ស្ដលមាៃរសាប់ណៅតាម្សោឋ គរ ៃិងមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មនានា គឺ

ជាក្ិចចការចំបាច់។ គួរក្ត់សមាគ ល ់ រក្សួងណទ្សចរណ៍ បាៃោក្់ណចញសាងោ់ MICE របណភទ្បៃទប់របជុំកាលពឆី្ងន ំ

២០១៦ ស្ដលក្ំពងុោក្់ឲ្យអៃុវតាណៅទូ្ទាងំរបណទ្ស។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ណៅក្រម្តិអាសា ៃក្ម៏ាៃោក្់ណចញៃូវសាងោ់ MICE 

អាសា ៃ របណភទ្បៃទប់របជុំ  ៃងិរបណភទ្សាលពពិ័រណ៍  ស្ដលបាៃក្ពំុងអៃុវតាណៅតាម្បោា របណទ្សអាសា ៃផងស្ដរ។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមិ្ៃទាៃ់មាៃសាលរបជុំស្ដលមាៃទំ្ហំធំ ៃងិណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់ ស្ដលអាច

ទ្ទួ្លការណរៀបចំក្ិចចរបជុំស្ដលមាៃលក្ខណៈជាតិ ៃិងអៃារជាតិណៅណែើយ ណោយមាៃស្តការណរៀបចំក្ិចចរបជុំ ៃិងសិកាខ សាលា

ជាលក្ខណៈធម្មតាស្តប ុណោណ េះ។ ដូណចនេះការអភិវឌ្ឍសម្បទាណទ្សចរណ៍ដូចជា សោឋ គរផ្កក យ៤ ៃងិផ្កក យ៥ ភាា ប់ជាមួ្យ

សាលរបជុំស្ដលមាៃលក្ខណៈសាងោ់ គឺជាកាលាៃុវតាភាព សរមាប់ទាក្់ទាញអនក្វិៃិណោគ ៃិងណភៀ្វណទ្សចរស្បបធុរក្ិចច 

ៃងិស្បប MICEណៃេះ។  
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 គ- ការវៃិណិោគណលើទ្លីាៃវាយក្ៃូណ គ ល 

ស្ផៃការណម្ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍទី្លាៃវាយក្ៃូណ គ ល ស្ដលអាចទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ

លំោប់ខ្ពស់ ចំោយណរចើៃ ៃិងសាន ក្់ណៅបាៃយូរ ណោយអាចសិក្ាយក្តំបៃ់មួ្យចំៃួៃស្ដលមាៃលក្ខណៈសម្រសប

ទាងំណលើទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា  អាកាសធាត ុៃិងទិ្សណៅខ្យល់ជាណដើម្។  

 ឃ- ការវៃិណិោគសួៃក្ម្ាៃា 

ស្ផៃការណម្ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍជាសួៃក្ម្ាៃា  (Safari Theme Park) សួៃសតវ ៃិង

សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍រប ក្រ់បស្ហល ណោយ រណលើលក្ខណៈពិណសសនៃអាកាសធាតុរតជាក្់បងគួរស្ដលអំណោយផល

ដល់ការណរៀបចំសួៃក្ម្ាៃា។ ជាក្់ស្សាង ការអភិវឌ្ឍសួៃសតវសា វ រីណៅភនំណពញ បាៃក្ំពងុទាក្់ទាញណភៀ្វជាតិ ៃិងអៃារជាតិ 

ឲ្យណៅក្ម្ាៃាបាៃណរចើៃ។ 

 ង- ការវៃិណិោគពហកុ្ែីោឋ ៃ 

រពម្ជាមួ្យសក្ម្មភាពខាងណលើ ការគតិគូរឲ្យមាៃការសាងសង់ ៃិងស្ក្លម្អពហុក្ីែោឋ ៃក្នុងណខ្តា  ៃងឹអាចបណរម្ើ

ដលក់ារណរៀបចំជារពតឹាិការណ៍ក្ឡីាសរមាប់ណខ្តា ក្៏ដូចជារពតឹាិការណ៍ក្ឡីាណទ្សចរណ៍ ខ្ណៈស្ដលវិស័យណទ្សចរណ៍ក្ីឡា 

បាៃក្ពំុងកាេ យជាផលតិផលណទ្សចរណ៍ដ៏ណពញៃិយម្ទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរបាៃកាៃ់ស្តណរចើៃ ៃិងចំោយខ្ពស់ ដូចជា

ក្ម្មវិធីរត់របោំងមា រា៉ែតងុអងគរ នាណរៀងរាល់ស្ខ្ធនូជាណដើម្។ 

 ច- ការវៃិណិោគសក្ម្មភាព ៃងិណសវាក្ម្ាៃា 

បស្ៃថម្ពីណលើផលតិផលណទ្សចរណ៍ខាងណលើ ស្ផៃការណម្ណៃេះណសន ើឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍណសវាក្ម្ាៃានានា ជាពិណសស

សក្ម្មភាពក្ម្ាៃានាណពលរារតី ដូចជាផាររារតផី្កប់ស្រសទ ីត (Pub Street) ស្ដលបាៃណរៀបចំណៅណខ្តាណសៀម្រាបជាណដើម្ 

ស្ដលបាៃទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរជាណរចើៃ។ ការណរៀបចំផាររារតីស្ដលមាៃលក្ខណៈសាងោ់ ធានាបាៃសោា ប់ធាន ប់លអ ៃងិ

មាៃសក្ម្មភាពសម្បូរស្បបនាណពលរារតី ៃងឹកាេ យជាផលតិផលដ៏សំខាៃ់មួ្យណផសងណទ្ៀតក្នងុការទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាពិណសសនាណពលរារតី បនាទ ប់ពកីារណធវើដំណណើរណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍ ធម្មជាតិ ៃិងវបបធម៌្ណៅ

ណពលនែា។ ការណរៀបចំផ្កប់ស្រសទ ីត ក្៏រតូវស្តណរៀបចំភាា ប់ជាមួ្យផាររារតី ស្ដលបង្ហា ញអំពីអតាសញ្ញា ណណដើម្របស់ណខ្តា

ម្ណឌ លគិរី ៃិងមិ្ៃគួរណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យនំាយក្ផលិតផលនំាចូលពីបរណទ្ស ម្ក្តាំងបង្ហា ញ ៃិងលក្់ជៃូណភៀ្វណទ្សចរណែើយ។ 

រពម្ជាមួ្យណៃេះ គួរណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការបណងកើតណសវាក្ម្ម ៃិងសម្បទាណទ្សចរណ៍បស្ៃថម្ ដូចជាណភាជៃីយោឋ ៃ ៃងិ

អា រោឋ ៃណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃសាងោ់ជាណដើម្។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ការអភិវឌ្ឍណសវាក្ម្ាៃាម្ៃុសសណពញវយ័ ដូចជាខារា៉ែអណូខ្ រងគសាល ឌ្ីសកូ ស្តក្ (ក្េឹប) ៃិងណបៀរ គ ឌ្ិៃ

ជាណដើម្ ក្៏ជាស្ផនក្មួ្យសំខាៃក់្នុងការទាក្់ទាញ ៃងិពៃាការសាន ក្់ណៅរបស់ណភៀ្វណទ្សចរផងស្ដរ។ ណោងតាម្ទិ្ៃនៃយ័

របស់ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ ណសវាក្ម្ាៃាម្ៃុសសណពញវយ័នាណពលបចចុបបៃន មិ្ៃទាៃណ់ េ្ើយតបៃងឹក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរនាណពល

អនាគតបាៃណៅណែើយ។ ប ុស្ៃាការវិៃិណោគណសវាក្ម្មរបណភទ្ណៃេះ រតូវមាៃការគិតគរូអពំីការណរៀបចំទី្តាំងសម្រសប ស្ដល

មិ្ៃមាៃផលប េះោលដ់ល់បរសិាថ ៃ ៃងិរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ណោយរតវូមាៃការក្ំណត់តបំៃ ់(Zoning) ឲ្យបាៃចាស់លាស់ 

សរមាប់ការ វិៃិណោគ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 44 

 ២.២- ការអភិវឌ្ឍសហគ្តន៍ម្ទសចរណ៍ ម្អកូម្ទសចរណ៍ និខម្ទសចរណ៍នបតខ 

ក្- ការជរំញុសក្ម្មភាពសហគម្ៃណ៍ទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍ 

នផទដីណខ្តាម្ណឌ លគិរីរបមាណ ៨០% សថ តិក្នងុតំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព។ ណៅក្នងុយុទ្ធសាស្រសា ទី្១ បាៃក្ំណត់

តំបៃអ់ាទិ្ភាពចៃំៃួ ០៦ សរមាប់ការអភិវឌ្ឍ ស្ដលក្នុងណនាេះ តំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ ០៥ រតូវបាៃរក្ាទុ្ក្សរមាប់

ការអភិវឌ្ឍ ស្តការអភិវឌ្ឍសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍ នបតង ៃងិសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍

ស្ដលមាៃផលប េះោលអ់បបបរមាណៅណលើបរសិាថ ៃ។ ស្ផៃការណម្ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគណអក្ណូទ្សចរណ៍ខាន តតូច

ណៅក្នុងតំបៃស់្ដៃជរម្ក្សតវនរព ជាពិណសសការបញ្ចូលគៃំិតក្នុងការអភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃ ស្ដលមាៃការគិតគូរចាស់លាស់ 

ដល់បរិសាថ ៃ ៃិងរសបតាម្ៃនិាន ការែមនីៃការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍ ដូចជាផទេះសាន ក្ត់ាម្ណដើម្ណ ើជាណដើម្។ 

រូបភាពទី្៥៖ ពរង្ហងគៃំូសបេង់គំរសូរមាប់ការអភិវឌ្ឍសម្បទាសាន ក្់ណៅស្បបណអក្ូណទ្សចរណ៍ 

 

    (របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ការបញ្ចូលសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ណៅក្នងុតំបៃក់ារោរធម្មជាតិ គឺរសបតាម្សាម រតនីៃណគលៃណោបាយជាតិណអក្ូ

ណទ្សចរណ៍ ២០១៩-២០៣០ ក្នុងការជំរុញឲ្យសហគម្ៃ៍ទាងំអស់ មិ្ៃ សហគម្ៃ៍នរពណ ើ សហគម្ៃ៍ណៃសាទ្ សហគម្ៃ៍

តំបៃក់ារោរធម្មជាត ិ ៃងិសហគម្ៃ៍ណផសងណទ្ៀត ស្ដលមាៃសកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍ ណហើយអាចបញ្ចូលសក្ម្មភាព

ណទ្សចរណ៍ ណដើម្បសី្របកាេ យណៅជាសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍ បណរម្ើដល់វិស័យណទ្សចរណ៍។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ រក្ុម្ការង្ហរអៃាររក្សួងណដើម្បីរគប់រគង ៃិងអភិវឌ្ឍសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍ រតូវ

ជំរុញក្ិចចការទាងំអស់ណៃេះ ជាពិណសសជំរុញការបញ្ចូលសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ណៅក្នុងសហគម្ៃ៍ ស្ដលសថ ិតណៅក្នងុតបំៃ់

ស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ០៥។  

ខ្- ការជរំញុសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពងក្ម្ាៃា 

សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពងស្បបក្ម្ាៃាណៅក្នុងស្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ០៥ ដូចជាការណដើរក្នុងនរព ការណបាេះតង ់

ការណែើងភនំ ៃងិសក្ម្មភាពណផសងៗ គួររតូវបាៃជរំុញការអភិវឌ្ឍ។ គួរបញ្ញា ក្ ់ សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពងនាណពល

បចចុបបៃន បាៃក្ំពងុកាេ យជាផលតិផលណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃសកាា ៃុពល ៃងិមាៃរបជារបិយភាពខាេ ំង ពិណសសក្នុង

ដំោក្់កាលវិបតាជិំងកឺ្ូវីដ-១៩ ខ្ណៈស្ដលណភៀ្វណទ្សចរភាគណរចើៃ បាៃង្ហក្ម្ក្រក្សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពង 

ស្ដលក្នុងណនាេះតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ផសងណរពងសំខាៃ់ៗ ៃងិក្ពំុងទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរណរចើៃមាៃដូចជា តំបៃ់ណទ្សចរណ៍

ផសងណរពងភនឱំរា៉ែល់ ៃងិភនខំ្នងផារក្នុងណខ្តាក្ពំង់សព  ឺ តំបៃ់ណទ្សចរណ៍ផសងណរពងអាស្រ៉ែង ៃងិជផី្កតក្នងុណខ្តាណកាេះក្ុង តំបៃ់

ណទ្សចរណ៍ផសងណរពងសំែូតក្នងុណខ្តាបាត់ដំបង តំបៃ់ណទ្សចរណ៍ផសងណរពងអូរណសាម្ ៃងិភនំទំ្ព័រក្នុងណខ្តាណោធិ៍សាត់ ៃងិ

តំបៃណ់ទ្សចរណ៍ផសងណរពងភនំស្តបងក្នុងណខ្តារពេះវិ រជាណដើម្។  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 45 

ណរៅពីសក្ម្មភាពខាងណលើ ស្ផៃការណម្ជំរញុឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ក្ឡីា ស្ដលមាៃលក្ខណៈ

ផសងណរពង ដូចជាការជេិះក្ងក់្នងុនរព ការណែើងភនំ ៃងិរបណភទ្ក្ឡីារប ក្រ់បស្ហលណផសងណទ្ៀត។ ប ុស្ៃាសក្ម្មភាពទាងំណនាេះ 

រតូវណធវើណែើងណោយរបយត័នរបស្យង ៃងិណគរពណៅតាម្សាងោ់ណទ្សចរណ៍ផសងណរពងរបស់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ស្ដលរតូវបាៃ

ោក្់ឲ្យណរបើរបាស់កាលពឆី្ងន ំ២០១៦ ណោយរតូវគតិគូរអំពីបញ្ញា សុវតថិភាពណភៀ្វណទ្សចរឲ្យបាៃចាស់លាស់។ 

គ- ការពរងងឹគណុភាពណសវាក្ម្មណៅក្នងុសហគម្ៃណ៍ទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ណូទ្សចរណ៍  

ការណរៀបចំណភាជៃីយោឋ ៃ ៃិងអា រោឋ ៃក្នងុសហគម្ៃ៍ គួរមាៃរទ្ង់រទាយតូច ៃងិមាៃរចនាបែរសបតាម្សាង់ោ 

បរិសាថ ៃ។ ការវិៃិណោគណរកាម្ទ្រម្ង់ជាសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ឬណអក្ណូទ្សចរណ៍ ឬក្៏សក្ម្មភាពោមួ្យក្នងុតំបៃ់អភិរក្ស 

ៃងិស្ដៃជរម្ក្សតវនរពខាងណលើ រតូវស្តណគរពឲ្យបាៃមឺុ្ងមា តៃ់ូវណគលការណ៍ៃិរៃារភាព ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវ ពិណសស

សាម រតនីៃណគលៃណោបាយជាតិណអក្ូណទ្សចរណ៍ ២០១៩-២០៣០។ 

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ រតូវគតិគរូអំពកីារបណាុ េះបោា លជនំាញវិជាា ជីវៈណៅដល់របជាសហគម្ៃ៍មូ្លោឋ ៃណលើមុ្ខ្ជនំាញ

ចំបាច់មួ្យចំៃៃួ ដូចជាជំនាញបដិសោឋ រក្ិចច ការរគប់រគងសហគម្ៃ ៍ការណរៀបចំផទេះសាន ក្់ ណគហក្ិចច ជំនាញចុងណៅ ៃងិ

ជំនាញចំបាច់នានាសរមាប់ទ្ទួ្លណភៀ្វណទ្សចរ។  រពម្ជាមួ្យណៃេះ ការណរៀបចំឲ្យមាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ ៃិងអនក្នំាណភៀ្វណៅក្នងុ

តំបៃអ់ភិរក្ស តាម្រយៈការណរបើរបាស់ម្ស្រៃាីឧទ្ាៃុរក្ស ៃងិរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ៃឹងគំរទ្ដលក់ារអភិវឌ្ឍសក្ម្មភាព

ណទ្សចរណ៍ផសងណរពង រពម្ទាងំជយួណលើក្ក្ម្ពស់ជីវភាព ៃងិរបាក្់ចំណូលរបស់របជាសហគម្ៃ។៍ ណលើសពីណៃេះ គួរជំរញុ

ឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍម្ណឌ លព័តម៌ាៃឲ្យបាៃោ ងតិចមួ្យណៅក្នុងស្ដៃជរម្ក្សតវនរពៃីមួ្យៗ។ 

 ២.៣- ការជំរ៊ុញការអភិវឌ្ឍរតណីយដ្ឋឋ នម្ទសចរណ ៍

រម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ គឺជាសមាសភាពសំខាៃ់មួ្យក្នុងការទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរ ណហើយស្ដលរតូវបាៃ

ស្បងស្ចក្ជាណរចើៃរបណភទ្ ៃិងណរចើៃក្រមិ្តណៅតាម្សាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង។ ក្នងុៃ័យណៃេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ចំបាច់រតូវមាៃការ

អភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ស្បបស្ក្នចនឲ្យបាៃណរចើៃបស្ៃថម្ពីណលើរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃរសាប់ ដូចជា

រម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិប ូរសា ៃិងរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍សមុ្រទ្ណ ើជាណដើម្។ 

ការអភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃ រតូវណគរពឲ្យបាៃមឺុ្ងមា តត់ាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ស្ដលរួម្មាៃ៖ 

- ណរៀបចំរចនាសម្ពៃ័ធរគប់រគងឲ្យបាៃចាស់លាស់ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃរ៍ម្ណីយោឋ ៃ 

- សម្បទារទ្រទ្ង់ក្នុងរម្ណីយោឋ ៃ ដូចជាតបូលក្់ម្ាបូអា រ ណភសជាៈ តបូលក្់វតថុអៃុសាវរីយ៍ រតូវណរៀបចំឲ្យ

មាៃរចនាបែ ណសាភ័ណភាព បង្ហា ញអតាសញ្ញា ណរបស់រម្ណីយោឋ ៃ 

- គិតគូរអំពកីារបញ្ចូលទ្សសៃទាៃែមីៗក្នុងការអភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃ ដូចជាការណរៀបចំឲ្យមាៃរែយៃាអគគិសៃ ី

ៃងិរែណភេើងស្ក្នចនសរមាប់ជេិះក្ម្ាៃាក្នងុរម្ណីយោឋ ៃជាណដើម្ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃយៃាការរគប់រគងបរិសាថ ៃ ៃងិសំរាម្ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ពិណសសការបោំក្់ធងុសំរាម្ឲ្យបាៃ

រគប់រគៃ ់ៃងិការស្បងស្ចក្សំរាម្ណៅតាម្របណភទ្ឲ្យបាៃរតមឹ្រតូវ  

- ណរៀបចំចំណតក្នងុរម្ណីយោឋ ៃឲ្យបាៃសម្រម្យ រគប់រគៃ ់ៃងិមាៃរណបៀបណរៀបរយ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាការណរបើរបាស់ផលតិផលក្នុងតំបៃ់ ៃងិក្នងុណខ្តា ណដើម្បីណលើក្តណម្កើងអតាសញ្ញា ណណខ្តា 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 46 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការណរបើរបាស់ផលតិផលជៃំួស ៃងិកាត់បៃថយការណរបើរបាស់បាេ សទ កិ្ ធានាបាៃណគលការណ៍

សាអ ត ៃិងនបតង 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃបងគៃអ់នាម័្យឲ្យបាៃរគប់រគៃ់ណៅក្នងុរម្ណីយោឋ ៃ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃម្ជឈម្ណឌ លព័តម៌ាៃ ណដើម្បផីាលព់័តម៌ាៃបស្ៃថម្ដល់ណភៀ្វណទ្សចរ 

- បុគគលកិ្ស្ដលណៅក្នងុរម្ណីយោឋ ៃទាងំអស់រតូវទ្ទួ្លបាៃការបណាុ េះបោា ល ៃិងមាៃជនំាញចាស់លាស់

ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិសាងោ់អាសា ៃ 

- គិតគូរឲ្យបាៃចាស់លាស់អពំកីាររគប់រគងសុវតថិភាពចំណីអា រ ៃងិសុវតថភិាពណភៀ្វណទ្សចរ ជាពិណសស

ណរៀបចំឲ្យមាៃក្ស្ៃេងសណស្រង្ហគ េះបឋម្ក្នុងក្រណីមាៃណរគេះ ន ក្ជ់ាយ ណហតុោមួ្យណក្ើតណែើង។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ រម្ណីយោឋ ៃទាំងំអស់រតូវចូលរួម្ចំស្ណក្ណលើក្សទួយការណរបើរបាស់ផលតិផលក្នុងតំបៃ ់ៃិងក្នុង

ណខ្តា ជាពិណសសផលិតផលក្សិក្ម្ម ដូចជាបស្ៃេ ស្ផេណ ើ ៃងិផលិតផលសិបបក្ម្មនានារបស់បងបអូៃជៃជាតិណដើម្ភាគតចិ 

ណដើម្បីណលើក្តណម្កើៃអតាសញ្ញា ណរបស់ណខ្តា។  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ តាម្រយៈការណធវើអណងកត ណភៀ្វណទ្សចរភាគណរចើៃមិ្ៃទាៃណ់ៅដល់រគប់ណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ

ក្នុងណខ្តាណទ្ គណឺៅរបមូ្លផាុសំ្តណៅតំបៃ់សំខាៃ់ៗ ដូចជារម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ធម្មជាតិប រូសា ៃងិរម្ណីយោឋ ៃសមុ្រទ្ណ ើ

ស្តប ុណោណ េះ។ ក្នងុៃ័យណៃេះ រដឋបាលណខ្តា ៃងិម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវណរៀបចំស្ផៃទី្បង្ហា ញណគលណៅណទ្សចរណ៍

ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ៃងិផសពវផាយឲ្យបាៃទូ្លំទូ្លាយ ណដើម្បឲី្យណភៀ្វណទ្សចរបាៃដឹង ៃងិអាចណៅក្ម្ាៃាបាៃរគប់ណគលណៅ

ក្នុងណខ្តា។ 

 ២.៤- ការអភិវឌ្ឍ្លិត្លម្ទសចរណ៍វបបធត៌ជនោតិម្ដ្ើតភាគ្តិច 

ការជំរុញការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច មាៃសារៈសំខាៃ់ ស្ដលមិ្ៃរតឹម្ស្តជំរុញការទាក្់ទាញ

ណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃិងអៃារជាតិប ុណោណ េះណទ្ ប ុស្ៃាក្៏ចូលរួម្ចំស្ណក្ដលក់ារអភិរក្សវបបធម៌្របនពណីរបស់ពកួ្ណគផងស្ដរ។ 

ជាមួ្យៃងឹការណរៀបចំផលិតផលណទ្សចរណ៍របស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិរដឋបាលណខ្តា រតូវជំរញុការ

ផសពវផាយពីសកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ជៃជាតិណដើម្ ភាគតិចតាម្រគប់រូបភាព ដូចជាតាម្របពៃ័ធឌ្ជីីែល ការផលិត

សប តវីណដអ ូៃងិរបពៃ័ធផសពវផាយនានា។ 

ស្ផៃការណម្ជំរុញឲ្យមាៃការណរៀបចំអភិវឌ្ឍភមូ្ៃិមិ្មតិជៃជាតណិដើម្ភាគតចិ ឬណៅ ភមូ្គិរំ ូ ណៅតាម្តំបៃ់ស្ដលមាៃ

ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចរស់ណៅ ពិណសសណៅឃុោំក្ោ់ ំ ក្នងុរសុក្អរូរាងំ។ ជាមួ្យគន ណៃេះ រតវូសិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃពធិីបុណយ

ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលអាចរបារពធណែើងជាណរៀងរាលឆ់្ងន ំ ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ទ្សសនាបស្ៃថម្។ រដឋបាលណខ្តា 

រតូវជំរញុឲ្យមាៃការណរៀបចំចងរក្ងឯក្សារចាស់លាស់អពំីបចចុបបៃនភាព ៃិងការវិវតារបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចសរមាប់

ការសិក្ារសាវរជាវផងស្ដរ។  

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ គួរមាៃការសិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃសារម្ៃទីរ ៃិងសាលម្ណ រសពសស្ម្ាងសិលបៈសរមាប់ជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិច ស្ដលៃងឹបណងកើតជាសកាា ៃពុលមួ្យណទ្ៀតក្នងុការទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ ឲ្យសាគ ល់អពំអីតាសញ្ញា ណ 

ៃងិវបបធម៌្របនពណីរបស់ពកួ្គត។់ 

 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 47 

រូបភាពទី្៦៖ ពរង្ហងគៃំូសបេង់សារម្ៃទីរជៃជាតិណដើម្ភាគតចិ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ណោយស្ែក្ រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី គួរសិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃទី្តាំងសម្រសបោមួ្យណដើម្បីឲ្យបងបអូៃជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិចទាងំអស់ អាចតាំងបង្ហា ញ ៃងិលក្ផ់លតិផលរបស់ខ្េួៃ ដូចជាផលតិផលក្សិក្ម្ម ៃងិសិបបក្ម្មជាណដើម្ 

ពិណសសភាា ប់ជាមួ្យគៃំតិក្នុងការបណងកើតផាររារតី ៃងិ Pub Street ជាណដើម្។ 

ស្ផនក្ឯក្ជៃក្រ៏តូវចូលរួម្ណរៀបចំក្ញ្ចប់ទ្សសៃក្ិចចឲ្យបាៃណរចើៃណៅកាៃត់ំបៃ់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ផារភាា ប់ជាមួ្យ

ណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗស្ដលមាៃក្នុងណខ្តា ៃិងតំបៃ់ជុំវិញ ជាពិណសសភមិូ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលរតូវបាៃណសន ើឲ្យ

បណងកើតណែើងណៅតាម្តំបៃ់សំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួ។   

 ២.៥- ការម្រៀបចំព្រឹតេកិារណ៍ម្ទសចរណ៍សំខាន់ៗ 

ណរៅពផីលតិផលណទ្សចរណ៍ស្បបរូបីយខ៍ាងណលើ ការគតិគូរណរៀបចំជារពឹតាកិារណ៍ណទ្សចរណ៍ ក្ជ៏ាក្ិចចការសំខាៃ់

ក្នុងទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ។ រពឹតាកិារណ៍ណទ្សចរណ៍ អាចជារពឹតាកិារណ៍ស្ដលណរៀបចំជាលក្ខណៈរដូវកាល ឬជាលក្ខណៈ

ណទ្ៀងទាត។់ តាម្ការចុេះអណងកត ណភៀ្វណទ្សចរភាគណរចើៃម្ក្ក្ម្ាៃាស្តណៅតាម្រម្ណីយោឋ ៃសំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួក្នងុណខ្តា 

ណោយណៅមិ្ៃទាៃរ់តូវបាៃទាក្់ទាញណោយរពឹតាកិារណ៍ណទ្សចរណ៍ោមួ្យណៅណែើយ។ ការណរៀបចំរពឹតាកិារណ៍សំខាៃ់ៗ

របចំឆ្ងន ំជាលក្ខណៈណទ្ៀងទាត ់ ដូចជាពិធីបុណយណអក្ូណទ្សចរណ៍ ពិធីបុណយដំរី ៃងិពធិីបុណយជៃជាតភិាគតិចជាណដើម្ ៃងឹ

ចូលរួម្ចំស្ណក្ទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ក្ម្ាៃាក្នងុណខ្តា ស្ដលគបបីណរៀបចំណៅតាម្ណពលណវលាសម្រសបមួ្យចាស់លាស់ 

ពិណសសក្នងុរដូវកាលស្ដលមាៃណភៀ្វតិច។ ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ការណរៀបចំក្ម្មវិធតីាម្សាថ ៃភាពជាក្់ស្សាង ដូចជាការណរៀបចំតំាង

ពិព័រណ៍ផលតិផលក្នុងរសុក្ ផលតិផលណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តា ក្ម្មវិធីបង្ហា ញម្ាបូអា ររបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច សុទ្ធស្ត

ជាក្តាា រួម្ចំស្ណក្ក្នងុការទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 48 

ការណរៀបចំៃូវរពឹតាកិារណ៍ក្ឡីាមួ្យចំៃៃួ ក្៏អាចទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរបាៃណរចើៃផងស្ដរ អារសយ័ណៅណលើទី្តាំង

ភូមិ្សាស្រសា របស់ណខ្តា ដូចជាការរបោំងក្ង់ ក្ម្មវិធីរត់ក្ម្ាៃាស្បបផសងណរពង ការរបោំងរែយៃាណលើផេូវណរគេះ ន ក្់ ក្៏ដូចជា

សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ណផសងណទ្ៀតស្ដលមាៃសកាា ៃុពល។ 

ប ុស្ៃាការណរៀបចំរពឹតាកិារណ៍ទាងំអស់ណៃេះ ទាម្ទារឲ្យការចលូរមួ្ពីភាគោីក្ព់ៃ័ធ ពិណសសក្ិចចសហការជាមួ្យវិស័យ

ឯក្ជៃ ទាងំការណរៀបចំ ក្៏ដូចជាការផសពវផាយ ៃងិការណរៀបចំក្ញ្ចប់ទ្សសៃក្ិចចសរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរ។ ជាក្ស់្សាង ការ

ណរៀបចំពិធីបុណយទ្ណៃេ ស្ដលឆ្ងេ ស់ណវៃគន ណៅតាម្បោា ណខ្តាជាប់ដងទ្ណៃេ ៃិងពិធីបុណយសមុ្រទ្ស្ដលឆ្ងេ ស់ណវៃគន ណៅតាម្

បោា ណខ្តាជាប់តំបៃ់ណ ន្រសមុ្រទ្ បាៃទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចររាប់សិបមឺុ្ៃនាក្់ជាណរៀងរាលឆ់្ងន ំ។ 

 ២.៦- ការជំរ៊ុញសកតមភារកសិ-ម្ទសចរណ៍ 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណខ្តាស្ដលសម្បូរណៅណោយនរពណ ើ ធម្មជាតិ ៃងិចមាក រដំោំជាណរចើៃ រួម្មាៃចមាក រប័រ ទុ្ណរៃ 

សាវមា វ កាណហវ ណរម្ច ណៅស ជូាណដើម្ សរមាប់ទាក្ទ់ាញរក្ស្សស្ភនក្ ៃងិចំោប់អារម្មណ៍ណភៀ្វណទ្សចរ។ ក្នងុៃយ័ណៃេះ ការ

ស្ក្ស្របក្សិោឋ ៃចមាក រដំោំទាងំណនាេះ ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរ មាៃសារៈសំខាៃ់ ណោយមាច ស់ក្សិោឋ ៃ ៃងិមាច ស់ចមាក រ

ទាងំអស់ណនាេះ អាចណរៀបចំសម្បទាណទ្សចរណ៍ ណសវា សាន ក្់ណៅ ណសវាម្ាបូអា រ ការណបាេះតង់ ការណរៀបចំជាស្ខ្សទ្សសៃក្ចិច 

ក្នុងក្សិោឋ ៃ ៃងិការផារភាា ប់ណៅកាៃត់ំបៃ់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលមាៃរណបៀបរបបនៃការោដំំោំខ្ុសពីរបជាជៃ

ក្ម្ពុជាទូ្ណៅជាណដើម្។  

ជាមួ្យគន ណៃេះ គួរគតិគូរឲ្យមាៃការបណងកើត ៃងិអភិវឌ្ឍៃ៍ជាភូមិ្ក្សិ-ណទ្សចរណ៍គំរូ ណោយណរជើសណរីសទី្តាំងោមួ្យ

សម្រសប ជាពិណសសណៅក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ស្ដលសម្បូរណៅណោយចមាក រដំោំ ណោយជំរញុឲ្យមាច ស់ក្សិោឋ ៃណធវើការ

បង្ហា ញដំណណើរការនៃការណរៀបចំក្សិោឋ ៃ ៃងិអៃញុ្ញា តឲ្យណភៀ្វណទ្សចរចូលរួម្សក្ម្មភាពោដុំេះណោយខ្េួៃឯង។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ រតូវណរៀបចំឲ្យមាៃសាេ ក្សញ្ញា សមាគ ល់ក្សិផលសំខាៃ់ៗរបចំតំបៃ ់ ៃិងក្នុងណខ្តា ដូចជាណរម្ច

ម្ណឌ លគិរី កាណហវម្ណឌ លគិរ ី ប័រម្ណឌ លគិរី សាវមា វម្ណឌ លគិរី  ស្ដលជាផលតិផលសមាគ លអ់តាសញ្ញា ណរបស់ណខ្តា 

រពម្ជាមួ្យផលតិផលសិបបក្ម្មមួ្យចំៃៃួ ដូចជារសាផ្កស់សិៃម្ណឌ លគិរីជាណដើម្។ ផលតិផលទាងំណៃេះ ៃងឹរួម្ចំស្ណក្

សណរម្ចចក្ខុវិស័យណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណខ្តាផគតផ់គងផ់្កក  បស្ៃេ ស្ផេណ ើណៅកាៃ់ណគលណៅណខ្តាណផសងៗណទ្ៀតក្នុងរបណទ្ស ៃងិ

មាៃលទ្ធភាពនំាណចញណៅបោា របណទ្សជិតខាង។ 

 ២.៧- ការអភិវឌ្ឍម្ទសចរណ៍វ័យចំណាស់ ម្ទសចរណស៍៊ុេភារ និខម្ទសចរណ៍្ទះទ២ី 

ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា  អាកាសធាតរុតជាក្់ ៃងិទឹ្ក្ដីអំណោយផល បាៃជំរុញឲ្យណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃសកាា ៃពុលក្នុង

ការទាក្់ទាញរបណភទ្ណទ្សចរណ៍មួ្យស្ដលក្ពំុងមាៃការណក្ើៃណែើងខាេ ំង គឺណទ្សចរណ៍វយ័ចំោស់ ណទ្សចរណ៍សុខ្ភាព 

ៃងិណទ្សចរណ៍ផទេះទី្២ ពិណសសណទ្សចរអឺរ៉ែុប ជប ុៃ ៃងិអាណម្រិក្ជាណដើម្ ស្ដលស្សវងរក្ៃូវក្ស្ៃេងលសំ្ហ ៃងិសរមាក្ណពល

ចូលៃិវតាៃ។៍ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ជំរញុឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ពិសិដឋ ស្ដលរាជរោឋ ភិបាលបាៃអៃញុ្ញា តឲ្យ

រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិគណៈក្មាម ធិការជាតអិភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ ដឹក្នំាណរៀបចំ ៃងិបាៃក្ំពងុណធវើការអភិវឌ្ឍតំបៃ់មួ្យ

ចំៃៃួណៅតំបៃ់ណ ន្រសមុ្រទ្ រពម្ជាមួ្យការណរៀបចំជាតំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃសមាហរ័ណ ស្ដលរួម្បញ្ចូលៃវូសក្ម្មភាព ៃងិ

ណគលៃណោបាយណលើក្ទឹ្ក្ចិតាពិណសស។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 49 

ណគលៃណោបាយពិណសស គរួរតូវបាៃណរៀបចំណែើងណដើម្បីណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិមាៃលទ្ធភាពក្នងុ

ការទិ្ញអចលៃរទ្ពយក្នុងក្រមិ្តោមួ្យ ៃិងមាៃសិទ្ធិណរបើរបាស់អចលៃរទ្ពយណនាេះក្នងុណពលសាន ក្់ណៅរបណទ្សក្ម្ពុជា។ 

ណដើម្បីជំរុញណទ្សចរណ៍ណៃេះឲ្យបាៃទូ្លំទូ្លាយ ចំបាច់រតវូមាៃការផសពវផាយឲ្យបាៃចាស់លាស់អពំីណគលៃណោបាយ

ពិណសសណៃេះ ពិណសសសិទ្ធិ ៃិងកាតពវក្ិចច ស្ដលណភៀ្វណទ្សចរអាចមាៃ ៃិងរបកាៃយ់ក្។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ គួរណរៀបចំឲ្យមាៃទី្តាំង ឬក្ស្ៃេងសម្រសបោមួ្យ សរមាប់ណរៀបចំផលតិផលណទ្សចរណ៍ស្បប

សមាធ ិបណងកើតៃូវភាពទាក្់ទាញបស្ៃថម្សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 

៣- ការរព្ខខឹគ្៊ុណភារម្ទសចរណ៍ និខធនធានតន៊ុសសគពំ្ទ 

ការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ រតូវណដើរទ្ៃទឹម្គន ៃឹងការបណាុ េះបោា ល ៃងិការពរងងឹធៃធាៃម្ៃុសស រសប

ជាមួ្យក្ំណណើៃណភៀ្វណទ្សចរ។ ក្នងុៃ័យណៃេះ ការពរងឹងណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ទាងំអស់ស្ដលមាៃណៅក្នងុណខ្តា ចំបាច់រតូវ

ណ េ្ើយតបណៅៃងឹសាងោ់ស្ដលរក្សួងណទ្សចរណ៍បាៃោក្ណ់ចញ ៃងិនៃណៅដលក់ារអៃុវតាៃវូសាងោ់អាសា ៃ។  ជាចក្ខុវិស័យ 

គឺរគប់ណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍រតូវមាៃសាង់ោ ណហើយរគប់បុគគលិក្បណរម្ើការក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ រតូវមាៃគុណភាព ៃិង

េ្ងកាត់វគគបណាុ េះបោា ល។ 

 ៣.១- ការរព្ខឹខគ្៊ុណភារម្ទសចរណ ៍

ណបើណទាេះបីជាចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរ ម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីនាណពលបចចុបបៃន មាៃការណក្ើៃណែើងជាលោំប់ ប ុស្ៃាចំៃៃួ

ណៃេះៃឹងមាៃការណក្ើៃណែើងជាបៃាណទ្ៀតជាមួ្យគណរមាងរពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលៃឹងណលចណចញជារូបរាង

នាណពលខាងមុ្ខ្ រពម្ជាមួ្យការោក្់ឲ្យអៃុវតាស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៃេះ។ 

 ក្- ការពរងងឹគណុភាពណទ្សចរណ៍សរមាបណ់សវាសាន ក្ណ់ៅ 

ខ្ណៈស្ដលចំៃួៃណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីអាចៃងឹណក្ើៃណែើងដល់របមាណ ៣ លាៃនាក្ ់ណៅចក្ខុវិស័យ 

ឆ្ងន ំ២០៣៥ តរម្ូវការបៃទប់សាន ក្់ណៅៃងឹណក្ើៃណែើងដល់ជាង ៧.០០០ បៃទប់។ ក្នងុៃយ័ណៃេះ រគប់ណសវាសាន ក្់ណៅទាងំអស់ 

ពិណសសសោឋ គរ ចំបាច់រតវូណគរពតាម្បទ្ោឋ ៃចំោត ់ន ក្ផ់្កក យរបស់រក្សួងណទ្សចរណ៍។ បចចុបបៃន ណខ្តាម្ណឌ លគិរី

មាៃសោឋ គរ ០៤ ក្ស្ៃេងប ុណោណ េះ ស្ដលមាៃចំោត ់ន ក្ផ់្កក យ ក្នងុណនាេះសោឋ គរផ្កក យ៣ ០១ក្ស្ៃេង ផ្កក យ២ ០១ក្ស្ៃេង 

ៃងិផ្កក យ១ ០២ក្ស្ៃេង។ រពម្ជាមួ្យគន ណៃេះ រតូវជំរុញការអៃុវតាសាងោ់នបតង ជាពិណសសសាងោ់សោឋ គរនបតងក្ម្ពុជា 

ៃងិសាងោ់សោឋ គរនបតងអាសា ៃ ឲ្យបាៃរគប់សោឋ គរ។ 

ណសវាសាន ក្់ណៅណផសងៗណទ្ៀត ដូចជាផទេះសោំក្់ រម្ណីយោឋ ៃ បឹង គ ែូ ណអក្ូែូត ៃិងណសវាសាន ក្់ណៅណផសងណទ្ៀត 

ក្៏រតូវស្តជំរញុឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍបស្ៃថម្ រសបតាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិសាងោ់អាសា ៃ។  

 ខ្- ការពរងងឹគណុ ភាពណសវាក្ម្មណភាជៃយីោឋ ៃ ៃងិអា រោឋ ៃ 

រគប់ណភាជៃីយោឋ ៃ ៃងិអា រោឋ ៃណទ្សចរណ៍ទាងំអស់ រតូវណគរពណៅតាម្សាងោ់ “ណភាជៃយីោឋ ៃសាអ ត ៃងិ

អា រោឋ ៃសាអ ត” ៃងិ “ណភាជៃយីោឋ ៃ ៃងិអា រោឋ ៃគម ៃសំរាម្ជារក្ោសណរកាម្ត”ុ។ 

ដូចបាៃបង្ហា ញក្នុងស្ផនក្ខាងណលើ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅមិ្ៃទាៃ់មាៃការណរៀបចំវិែីម្ាូបអា រ (Food Street) 

ណៅណែើយ។ ក្នងុៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ជំរញុឲ្យមាៃការណរៀបចំជាវិែីម្ាបូអា រមួ្យសថ ិតណៅក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ណដើម្បី

ទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរ ក្៏ដូចជាតាំងបង្ហា ញផលិតផល ៃងិម្ាបូអា ររបស់របជាពលរដឋទូ្ណៅ ៃិងជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 50 

 វិែីម្ាូបអា រណៃេះ គួររតូវបាៃណរៀបចំណៅតាម្បណោា យវិែីជាប់ៃឹងរងវង់មូ្លណគនរព ស្ដលជាទី្តាំងមាៃសកាា ៃុពល ៃងិមាៃ

សម្បទាណទ្សចរណ៍រទ្រទ្ង់រគប់រគៃ់ ណហើយស្ដលអាចណរៀបចំភាា ប់ជាមួ្យផាររារតីស្តម្ាង។  

 គ- ការជរំញុឲ្យមាៃទ្ភីាន ក្ង់្ហរណទ្សចរណ៍ក្នងុណខ្តា 

ដូចបាៃបង្ហា ញណៅស្ផនក្ខាងណលើ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មិ្ៃទាៃម់ាៃទី្ភាន ក្់ង្ហរណទ្សចរណ៍ក្នុងរសុក្ ស្ដលណរៀបចំជា

ក្ញ្ចប់ស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចផ្កទ លខ់្េួៃសរមាប់ណខ្តាណៅណែើយ។ ភាគណរចើៃនៃណភៀ្វណទ្សចរម្ក្តាម្ក្ញ្ចប់ ទ្សសៃក្ិចចស្ដលរតូវបាៃ

ណរៀបចំណោយរក្ុម្ហ ៃុណៅរាជធាៃភីនំណពញ ឬណៅតាម្បោា ណខ្តាណផសង។ ដូចណៃេះ ការជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការ

បណងកើតរក្ុម្ហ ៃុណទ្សចរណ៍ ៃងិការីណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃឹងជំរញុការណរៀបចំក្ញ្ចប់ស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចម្ក្កាៃ់ណខ្តា

ម្ណឌ លគិរីកាៃស់្តណរចើៃ។ 

ខ្ណៈស្ដលណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ ៃងឹចូលម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីកាៃ់ស្តណរចើៃតាម្រយៈរពលាៃយៃាណ េះ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរនីាណពលខាងមុ្ខ្ រតូវទ្ប់សាក តក់ារលក្ក់្ញ្ចប់ស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចខាតណដើម្ (Zero Cost Tour) ណដើម្បីបណងកើៃ

ទំ្ៃុក្ចិតាជៃូណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិ។ 

 ឃ- ការពរងងឹគណុភាពផលតិផលណទ្សចរណ៍ 

តាម្រយៈយុទ្ធសាស្រសាក្ំណតត់បំៃអ់ាទិ្ភាពសរមាប់ការអភិវឌ្ឍ (Zoning) រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យរតូវបាៃរក្ាទុ្ក្ 

ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ក្ម្ាៃាសម្បូរស្បប ដូចជាខារា៉ែអូណខ្ មា សា ម្ណឌ លក្ម្ាៃា

ម្ៃុសសណពញវយ័ជាណដើម្។ល។ ក្នុងៃយ័ណៃេះ ការណរៀបចំឲ្យមាៃម្ណឌ លក្ម្ាៃានានា ចំបាច់រតូវស្តណគរពតាម្ណគលការណ៍ 

ស្ណនំា សាងោ់ ៃងិបទ្ោឋ ៃនានារបស់រក្សួងណទ្សចរណ៍ ណដើម្បីធានាបាៃទំ្ៃកុ្ចិតា ៃិងសុវតថិភាពជៃូណភៀ្វណទ្សចរ។ 

ណោយស្ែក្ ណភៀ្វណទ្សចរភាគណរចើៃស្ដលម្ក្ទ្សសនាណខ្តាម្ណឌ លគិរី មិ្ៃទាៃ់បាៃណធវើការចំោយណរចើៃណលើការទិ្ញ

វតថុអៃុសាវរីយ៍ស្ដលផលតិណោយរបជាពលរដឋផ្កទ លក់្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីណទ្ ពិណសសផលតិផល សិបបក្ម្ម ក្សិក្ម្ម ៃិង

ផលិតផលរបស់បងបអូៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលបណងកើតបាៃជាកាលាៃុវតាភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍក្ស្ៃេងលក្់វតថុអៃុសាវរីយ ៍

ៃងិផលតិផលទាងំណនាេះ។ ទ្ៃទមឹ្ណៃេះ ចំបាច់រតូវទ្ប់សាក តក់ារលក្់វតថអុៃុសាវរីយ៍ស្ក្េងបៃេំគណុភាព ៃងិការលក្់ក្នងុតនម្េ

នែេហួសណហតុ ស្ដលណធវើឲ្យប េះោល់ដល់មុ្ខ្មាត់ ៃិងទំ្ៃុក្ចិតារបស់ណភៀ្វណទ្សចរ។ ការណរបើរបាស់របពៃ័ធបណចចក្ វិទ្ាទំ្ណៃើប  

ដូចជាការណរបើរបាស់របពៃ័ធ QR Code ជាណដើម្ ៃឹងជយួពរងងឹការរគប់រគងវតថអុៃុសាវរីយ ៍ឲ្យកាៃស់្តមាៃរបសិទ្ធភាព។ 

 ៣.២- ការអភិវឌ្ឍធនធានតន៊ុសសកនខុវិស័យម្ទសចរណ៍ 

ជាមួ្យការពាក្រណ៍ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិរបមាណ ៩០ មឺុ្ៃនាក្់ណៅឆ្ងន ំ២០៣៥ ចំៃៃួបុគគលកិ្បណរម្ើការ

ក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ រតូវបាៃពាការណ៍ ៃងឹណក្ើៃណែើងដលរ់បមាណ ៨ មឺុ្ៃនាក្់។ ជាចក្ខុវិស័យក្នុងស្ផៃការណម្ គរឺគប់

បុគគលកិ្ស្ដលបណរម្ើការក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ទាងំអស់ រតូវស្តទ្ទួ្លបាៃការបណាុ េះបោា លរបក្បណោយគុណភាព រសបតាម្

សាងោ់ជាតិ ៃងិអាសា ៃ។ 

ណដើម្បីសណរម្ចបាៃៃវូចក្ខុវិស័យណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ផាលអ់ាទិ្ភាពដលក់ារសកិ្ាបណងកើតសាលាបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍ ឬវិទ្ាសាថ ៃណទ្សចរណ៍របចំ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលមិ្ៃរតឹម្ស្តផាលក់ារបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍ សរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីស្ត

ប ុណោណ េះណទ្ ប ុស្ៃាៃងឹកាេ យជាម្ជឈម្ណឌ លបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍របចំតំបៃភ់មិូ្ភាគឦសាៃទាងំមូ្ល 

(រក្ណចេះ សទ ងឹស្រតង រតៃគិរី ៃងិម្ណឌ លគិរី) ក្នងុការពរងឹងគណុភាពធៃធាៃម្ៃុសសក្នងុ វិស័យណទ្សចរណ៍ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 51 

- សិក្ាលទ្ធភាពបណងកើតសាក្លវិទ្ាលយ័ជាតិណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលផាលក់ារអប់រំ ៃងិបណាុ េះបោា លណលើពហុ

ជំនាញ គំរទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍនាណពលអនាគតរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្៏ដូចជាតំបៃ់ភូមិ្ភាគឦសាៃទាងំមូ្ល 

- ជំរញុការសណរម្ចឲ្យបាៃទ្សសៃទាៃ “បគុគលកិ្មាន ក្ ់ជនំាញម្យួ (One Staff, One Skill)” ណោយក្នងុណនាេះ 

បុគគលកិ្ទាងំអស់ស្ដលបណរម្ើការង្ហរក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ រតូវទ្ទួ្លបាៃការបណាុ េះបោា លស្ដលមាៃលក្ខណៈ 

សាងោ់ ៃងិអាចណធវើការបលំាស់ទី្ពីតំបៃ់មួ្យណៅតំបៃ់មួ្យ 

- ជំរញុការបណាុ េះបោា លស្ផនក្ខាងក្នុង (In-House Training) តាម្រយៈការបណាុ េះបោា លរគូបណង្ហគ ល 

ស្ដលមាៃការទ្ទួ្លសាគ លណ់ោយរក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃិងក្រម្តិអាសា ៃ 

- ជំរុញោក្់ណចញក្ម្មវិធ ីត់ការតាម្មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម (Apprenticeship Program) ណោយណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យ

មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម ៃិងណសវាក្ម្មទាងំអស់ ទ្ទួ្លយក្សិសស-ៃិសសិតណៅបណរម្ើការ ណដើម្បីទ្ទួ្លបាៃចំណណេះដឹង 

ៃងិបទ្ពិណសាធៃ។៍ 

រសបជាមួ្យចក្ខុវិស័យខាងណលើ ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជំរុញឲ្យមាៃការណរៀបចំវគគបណាុ េះ 

បោា លរយៈណពលខ្េី ម្ធយម្ ៃងិរយៈណពលស្វងណៅរគប់ម្ជឈោឋ ៃសរមាប់សិសស-ៃិសសតិ អនក្មាៃតរម្ូវការការង្ហរ បុគគលកិ្ 

អនក្បណរម្ើការង្ហរក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ ណដើម្បីពរងងឹសម្តថភាពណ េ្ើយតបណៅៃងឹការវិវតានៃសងគម្ ៃិងវិស័យណទ្សចរណ៍។ 

ស្ផៃការណម្ជំរុញឲ្យមាៃការបណាុ េះបោា លម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ ន ក្់ណខ្តា  ន ក្់តំបៃ់ ៃិងម្គគុណទ្ទសក្៍សហគម្ៃ៍។  

ជាក្់ស្សាង ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមិ្ៃទាៃ់មាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ផាល់ណសវាក្ម្មជៃូណភៀ្វណទ្សចរណៅណែើយណទ្នាណពលបចចបុបៃន 

ដូចណៃេះការបណាុ េះបោា លម្គគុណទ្ទសក្ណ៍ទ្សចរណ៍ ៃឹងរួម្ចំស្ណក្បណងកើៃការទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរ ពិណសសការអធិបាយ

អំពីសកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍ ៃងិធៃធាៃស្ដលមាៃណៅតាម្ភមិូ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចជាណដើម្។ ជាមួ្យគន ណៃេះ រតូវជំរញុឲ្យ

មាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ក្នុងរសុក្សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរក្នុងរសុក្ស្ដលចងស់្សវងយលអ់ំពីណដើម្ក្ំណណើត ៃងិអតាសញ្ញា ណ

របស់បងបអូៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលៃងឹរួម្ចំស្ណក្ក្នុងការអភិវឌ្ឍ ៃងិបណងកើៃរបាក្់ចំណូលរបស់បងបអូៃរបជាពលរដឋ

មូ្លោឋ ៃ។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ រតូវណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ ៍ពិណសសណៅក្នុងតំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព 

ៃងិតំបៃអ់ភិរក្ស ណោយណរបើរបាស់ម្ស្រៃាីឧទ្ាៃុរក្ស (Ranger) ៃងិរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ណោយសារពកួ្គតស់ាគ ល់ទី្តាំង

ភូមិ្សាស្រសាចាស់លាស់។ 

៤- ការ្សរវ្ ាយ និខការរព្ខឹខរបូភារវិស័យម្ទសចរណម៍្េតេតណឌ លគ្ិរី 

ទ្ៃទឹម្ៃងឹការជំរញុការអភិវឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ ៃងិការពរងងឹគុណភាពធៃធាៃម្ៃុសស ការជំរញុការ

ផសពវផាយណគលណៅណទ្សចរណ៍ ក្៏ជាកិ្ចចការសំខាៃ់ស្ដលរតូវមាៃការក្ំណត់ៃូវទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសាចាស់លាស់។ 

ក្នុងៃ័យណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

 ៤.១- ការម្រៀបចំអតេសញ្ញា ណ (Branding) ម្េតេតណឌ លគ្ិរ ី

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលរបជាពលរដឋទូ្ណៅសាគ ល ់ជាទឹ្ក្ដីសមុ្រទ្ណ ើ ៃងិសម្បូរណៅណោយធៃធាៃធម្មជាត ិ

ចំបាច់រតូវមាៃការផសពវផាយឲ្យបាៃទូ្លំទូ្លាយ។ ក្នងុៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ ៃងឹណរៀបចំឲ្យមាៃអតាសញ្ញា ណផសពវផាយ

សរមាប់ណខ្តា ស្ដលជាការគំរទ្ដលយ់ុទ្ធនាការផសពវផាយក្ម្ពុជា “ក្ម្ពុជា៖ រពេះរាជាោចរក្អចឆរយិៈ”។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 52 

 ោក្យណសាេ ក្ស្ដលជាអតាសញ្ញា ណសរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមួ្យចៃំៃួ រតូវបាៃណសន ើណែើង ដូចជា៖  

- ម្ណឌ លគិរ៖ី ឋាៃសួគណ៌អក្ណូទ្សចរណ៍ 

- ម្ណឌ លគិរ៖ី ណគលណៅណទ្សចរណ៍របក្បណោយភាពទាក្ទ់ាញ  

- ម្ណឌ លគិរ៖ី ទ្កឹ្ដកី្ក្ណ់ៅា សរមាបណ់ទ្សចរ។ 

រូបភាពទី្៧៖ ពរង្ហងៃិមិ្មតសញ្ញា ផសពវផាយណទ្សចរណ៍ (Branding) ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

 ៤.២- ការជំរ៊ុញការ្សរវ្ ាយម្េតេតណឌ លគ្ិរីតាតព្គ្ប់របូភារ 

រពម្ជាមួ្យការណរៀបចំៃិមិ្មតសញ្ញា ផសពវផាយខាងណលើ ស្ផៃការណម្ជំរញុឲ្យមាៃការផសពវផាយតាម្រគប់រូបភាព 

ទាងំការផសពវផាយតាម្លក្ខណៈធម្មតា (Traditional Marketing) ៃងិតាម្លក្ខណៈឌ្ជីីែល (Digital Marketing )។  

 ក្- ការផសពវផាយតាម្លក្ខណៈធម្មតា (Traditional Marketing and Promotion) 

ការផសពវផាយស្បបលក្ខណៈធម្មតាណៃេះ គឺរតូវជំរញុការផលតិឧបក្រណ៍ផសពវផាយនានា (Promotional 

Material) ដូចជាណសៀវណៅម្គគុណទ្ទសក្៍ ប័ណណផនត ់ខ្តិាប័ណណ -ល- ស្ដលមាៃលក្ខណៈជាឯក្សារផសពវផាយអពំីសកាា ៃពុល

ទាងំអស់ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ រពឹតាិការណ៍ណផសងៗ ៃងិណសវាក្ម្មនានា។ រក្សួងណទ្សចរណ៍ រតូវជំរញុ

ការផសពវផាយក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណៅតាម្ក្ម្មវិធីពិព័រណ៍អៃារជាត ិ ណដើម្បីឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតសិាគ លក់ាៃ់ស្តណរចើៃពី

ណគលណៅណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ។ី  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ រតូវជំរញុការណរៀបចំចងរក្ងជាឯក្សាររបវតា ិ របនពណ ី ទំ្ណៃៀម្ទំ្លាប់ អតាសញ្ញា ណរបស់ណខ្តា 

ៃងិរតូវផសពវផាយឲ្យបាៃទូ្លទូំ្លាយ ណដើម្បីបង្ហា ញអំពីសកាា ៃុពលដ៏លអរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណៅដល់ណភៀ្វណទ្សចរជាតិ 

ៃងិអៃារជាតិ។ 

ណោយស្ែក្ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីគួរណរៀបចំឲ្យមាៃជាក្ស្ៃេងសរមាប់បង្ហា ញោក្យណសាេ ក្ ស្ដលសមាគ លអ់តាសញ្ញា ណ

របស់ណខ្តា ណដើម្បីឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអាចណធវើការែតរូបក្ម្ាៃា ដចូជាក្ស្ៃេង “ខ្្ុរំសលាញ ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ”ី ជាណដើម្។ 

 ខ្- ការផសពវផាយតាម្លក្ខណៈឌ្ជីែីល (Digital Marketing and Promotion) 

ការផសពវផាយតាម្លក្ខណៈឌ្ជីីែល គជឺំរញុការផសពវផាយស្បបទំ្ណៃើបតាម្បោា ញសងគម្នានា ដូចជា Facebook, 

Twitter, Instragram... ៃិងការង្ហរសំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួ រួម្មាៃ៖ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃក្ម្ម វិធី (Mobile App) ស្ដលជាក្ម្មវិធផីសពវផាយតាម្រយៈទូ្រស័ពទឆ្ងេ តនវ ៃងិអៃញុ្ញា តឲ្យណភៀ្វ

ណទ្សចរទ្ទួ្លបាៃព័តម៌ាៃង្ហយរសួលពីចមាា យ ចំោយែវិកាតិច ៃិងអាចស្សវងរក្ពត័ម៌ាៃរគប់រជងុណរជាយ



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 53 

អំពីណគលណៅណទ្សចរណ៍ណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី រាប់តាំងពីផលិតផលណទ្សចរណ៍ គុណភាព ៃិងតនម្េណសវាក្ម្ម 

ៃងិសក្ម្មភាពណផសងៗ 

- ណគហទំ្ព័រម្យួគរួស្តរតូវបាៃណរៀបចំោច់ណោយស្ែក្សរមាប់ការផសពវផាយណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី (ឧទាហរណ៍៖ 

www.visitmondulkiri.travel) ៃងិរតូវផសពវផាយឲ្យបាៃទូ្លំទូ្លាយ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាយុវជៃ សិសស-ៃសិសិត ៃិងសាធារណជៃ ចូលរួម្ការរបែងរបោំងនានា ដូចជាការរបែង

របោំងវីណដអ ូរូបភាព ណរកាម្របធាៃបទ្ណផសងៗអំពីណខ្តាម្ណឌ លគិរីឲ្យបាៃណរចើៃ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការែតភាពយៃា ទាងំភាពយៃាជាលក្ខណៈជាតិ ៃិងអៃារជាតិ ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរ

ម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីឲ្យបាៃណរចើៃ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាការែតក្ម្ម វិធរីបស់បោា ញទូ្រទ្សសៃ៍ ៃងិសារព័តម៌ាៃលបីៗជុំវិញពិភពណលាក្។ 

៥- ការអភិវឌ្ឍម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធអនេរវិស័យព្គពំ្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍ វិស័យម្ទសចរណ ៍

 ៥.១- ម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធតភាជ ប់ និខសតបទាព្ទព្ទខក់នខុម្េតេ 

តាម្រយៈការសិក្ាបណចចក្ណទ្សណៅក្នងុស្ផនក្ទី្២ បោា ញតភាា ប់ផេូវែនល ់ ៃិងណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធរទ្រទ្ងន់ានាណៅ

ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសណៅរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ មិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈលអរបណសើរណៅណែើយ ណោយសារបោា ញផេូវ

មួ្យចំៃៃួជាផេូវដីរក្ហម្ ឬផេូវស្ដលមាៃការខូ្ចខាតណោយសារណភេៀងធាេ ក្់ណៅរដូវវសា ណលើក្ស្លងស្តផេូវជាតិណលខ្៧៦ 

ស្ដលមាៃសាថ ៃភាព ៃិងគុណភាពលអ ង្ហយរសលួដល់ការណធវើដំណណើររបស់ណភៀ្វណទ្សចរ។  

ទ្ៃទមឹ្ៃងឹណៃេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃតំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃធម្មជាតិ ណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ជាណរចើៃ 

ប ុស្ៃាមាៃស្តរម្ណីយោឋ ៃសំខាៃ់ៗមួ្យចំៃៃួប ុណោណ េះ ស្ដលមាៃណភៀ្វណទ្សចរណៅដល់ ណោយសារបោា ញផេូវែនលត់ភាា ប់ 

មិ្ៃទាៃល់អរបណសើរណៅណែើយ ជាពិណសសណៅរដូវវសា។ ក្តាា សាថ ៃភាពផេូវែនល់មិ្ៃសូវអំណោយផល ណធវើឲ្យការសាន ក្់ណៅ

របស់ណភៀ្វណទ្សចរមាៃរយៈណពលខ្េី ណហើយការណៅក្ម្ាៃាតាម្ណគលណៅណទ្សចរណ៍នានាណៅមាៃក្រម្ិត ណបើណទាេះបីជាណភៀ្វ

ណទ្សចរជាតិ ៃិងអៃារជាតិម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃការណក្ើៃណែើងគួរឲ្យក្ត់សមាគ ល់ក្៏ណោយ។  

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅជាយុទ្ធសាស្រសា ដូចខាងណរកាម្៖  

- ណធវើការជសួជលុស្ក្លម្អបោា ញផេូវតភាា ប់ពរីក្ងុស្សៃម្ណនារម្យណៅកាៃណ់គលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ ដូចជា

ផេូវអ ុតណៅស ណូដើម្បធីានាការណរបើរបាស់បាៃយរូ ឬផេូវរកាលរគួសរក្ហម្សរមាប់ណគលណៅណទ្សចរណ៍ស្ដល

ណទ្ើបស្តរក្ណឃើញែម ី

- ផេូវតភាា ប់តំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃប រូសា ម្ក្ឃុោំក្ោ់ ំ ស្ដលមាៃសកាា ៃពុលក្នុងការអភិវឌ្ឍជាភមិូ្គំរូជៃជាតិ

ណដើម្ភាគតិច គួររតូវបាៃអភិវឌ្ឍ ឬជួសជលុស្ក្លអណដើម្បីសរមួ្លដលក់ារណធវើដំណណើរ ៃងិផាលភ់ាពង្ហយរសលួ

ដលក់ារណរៀបចំជាក្ញ្ចប់ទ្សសៃក្ិចចជៃូណភៀ្វណទ្សចរណោយសារតំបៃទ់ាងំពីរណៃេះ សថ តិណៅក្នុងចក្ខុវិស័យនៃ

រណបៀងណអក្ូណទ្សចរណ៍ប ូរសា-ោក្ោ់ ំដូចបាៃបង្ហា ញក្នងុយទុ្ធសាស្រសា ណគលទី្១ 

- បោា ញផេូវក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ គរួរតូវបាៃជសួជលុ ៃងិស្ក្លម្អឲ្យរសបតាម្សាងោ់ ណោយណរៀបចំឲ្យ

មាៃផេូវជេិះក្ងអ់ម្សងខាងផេូវ ផេូវណែមើរណជើងសរមាប់របជាពលរដឋ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរណធវើដំណណើរ ៃងិបំោក្់អពំលូ

ណភេើងបំភេសឺាធារណៈ 

- តំបៃ់មួ្យចំៃៃួគរួណរៀបចំជាសួៃចារអម្សងខាងផេូវ ណដើម្បីបណងកើៃណសាភ័ណភាពទាក្ទ់ាញណទ្សចរ។  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 54 

មិ្ៃរតឹម្ស្តប ុណោណ េះ គួរគតិគូរអំពកីារណរៀបចំ ៃងិស្ក្លម្អផេូវរក្វាតរ់ក្ងុ រួម្មាៃរក្វាត់រក្ុងទី្១ រក្វាតរ់ក្ងុទី្២ 

ៃងិរក្វាតរ់ក្ងុទី្៣ ណដើម្បីង្ហយរសលួក្នុងការរគប់រគងចរាចរណ៍ ៃងិសរម្លួការណធវើដំណណើររបស់ណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិ

អៃារជាតិ ណៅណពលស្ដលចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងរបជាពលរដឋក្នុងណខ្តា មាៃការណក្ើៃណែើងនាណពលអនាគត។  

 ស្ផៃការណម្ ក្៏ណសន ើឲ្យមាៃការណរៀបចំចំណតរែយៃាសាធារណៈមួ្យក្នងុរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ណដើម្បីផាលភ់ាពង្ហយរសលួ

ក្នុងការរគប់រគងលំហូរណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិងរក្ាសោា ប់ធាន ប់លអរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងអនក្ណធវើដំណណើរ។ 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ គួរសិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃណសវារែយៃារក្ងុសាធារណៈសរមាប់ការណធវើដំណណើរក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ៃិងតភាា ប់

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យណៅកាៃ់តំបៃ់សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា ណទាេះបីជានាណពលបចចុបបៃន ចំៃៃួរបជាជៃណៅក្នុងណខ្តាមាៃចំៃួៃតិចតួច

ណៅណែើយ។  

ណលើសពីណៃេះណទ្ៀត ការជសួជលុ ៃងិសាថ បនាផេូវណៅកាៃ់តំបៃ់សំខាៃ់ៗ ពិណសសផេូវរក្វា៉ែតរ់ក្ុងែមីស្ដលតភាា ប់រក្ុង

ស្សៃម្ណនារម្យណៅតំបៃ់រសុក្អរូរាងំ ស្ដលជាទី្តាំងគណរមាងសាងសង់រពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរី គួររតូវបាៃគិតគរូ

បស្ៃថម្។ តាម្ការរំពឹងទុ្ក្ តំបៃរ់សុក្អរូរាងំណៃេះៃងឹកាេ យជាណគលណៅដ៏សំខាៃ់ ស្ដលមិ្ៃរតឹម្ស្តបណរម្ើដល់វិស័យ

ណទ្សចរណ៍ប ុណោណ េះណទ្ ប ុស្ៃាក្ស៏រមាប់អៃារវិស័យណផសងៗ ដូចជាោណិជាក្ម្ម ការដឹក្ជញ្ាូៃ ៃងិវិស័យោក្ព់ៃ័ធនានា។ 

ការោក្ស់ាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញទី្តំាងសំខាៃក់្នងុរក្ងុ ៃងិណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ ៃងឹផាលភ់ាពង្ហយរសលួ

ដល់ណភៀ្វណទ្សចរក្នុងការណៅក្ម្ាៃាណគលណៅណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃសកាា ៃុពល ដូចជាតំបៃណ់ទ្សចរណ៍ធម្មជាតិប ូរសា 

រម្ណីយោឋ ៃសមុ្រទ្ណ ើជាណដើម្។ ក្នុងៃយ័ណៃេះ ការតភាា ប់ណៅកាៃត់ំបៃ់ណអក្ូណទ្សចរណ៍ក្នុងស្ដៃអភិរក្សទាងំ៥ ក្ម៏ាៃ

ភាពចំបាច់ក្នុងការទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរស្ដលចូលចិតាធម្មជាតិ ការផសងណរពង ការណបាេះតង ់ ៃងិណអក្ូណទ្សចរណ៍ជាណដើម្ 

ខ្ណៈណពលបចចុបបៃនចំៃៃួណភៀ្វណៅមាៃក្រមិ្តទាប ណហើយការផសពវផាយក្មិ៏្ៃទាៃម់ាៃភាពទូ្លំទូ្លាយណៅណែើយ។ 

រូបភាពទី្៨៖ ពរង្ហងគៃំូសបេង់ចំណតរែយៃាសាធារណៈ 

 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 55 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រូបភាពទី្៩៖ ពរង្ហងគៃំូសបេង់ចំណតណទាចរក្ោៃយៃា ៃងិក្ង់បី ៃងិរែយៃាណទ្សចរណ៍ធៃុតូច 

 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 56 

រូបភាពទី្១០៖ សាថ ៃភាពបចចុបបៃន ៃងិពរង្ហងគៃំូសបេងស់្ក្សរម្ួលបោា ញផេូវែនល់ក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ (រូបភាពែត

ក្នុងក្ំែុងស្ខ្ក្ក្កោ ឆ្ងន ំ២០២០) 

 

 

 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 57 

ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ ណៅតំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរព ស្ផៃការណម្ចងអលុបង្ហា ញឲ្យមាៃការស្ក្លម្អៃូវណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធរទ្រទ្ង់

មួ្យចំៃៃួ រួម្មាៃ៖  

- ស្ក្លម្អណសាភ័ណភាពតំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរព ស្ដលចត់ទុ្ក្ជាណបេះដូង ៃងិជាចំណចុក្ោា លរបស់ណខ្តា

ម្ណឌ លគិរី ៃងិជាអតាសញ្ញា ណបង្ហា ញពលីក្ខណៈពិណសសរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ក្ំោតផ់េូវអម្សងខាងណៅរងវង់មូ្លណគនរព គរួស្តរតូវបាៃស្ក្លម្អបស្ៃថម្ណដើម្បីណលើក្ក្ម្ពស់ណសាភ័ណភាព 

ណោយណរៀបចំឲ្យមាៃសោដ ប់ធាន ប់ក្នុងការចតរែយៃារបស់ណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងអនក្ដំណណើរ រួម្ជាមួ្យការោំ

ណដើម្ណ ើអម្សងខាងផេូវ ៃងិបរិណវណរទូ្ងផេូវជាណដើម្  

- ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ តំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរព គួររតូវបាៃអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ណែមើរណជើងសរមាប់ការណដើរក្ម្ាៃា 

ៃងិសរមាក្លសំ្ហម្ៃុ ៃងិណរកាយណពលទ្សសនាណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍នានា  

- តំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរពណៃេះ ក្ម៏ាៃសកាា ៃពុលក្នុងការណរៀបចំសក្ម្មភាពណពលរារត ី ដូចជាការបណងកើតជាផាររារត ី

ស្ដលអាចឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអាចរក្ទិ្ញផលតិផល ៃងិផាលឱ់កាសដល់របជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ អាចោក្ត់ាំង 

ៃងិលក្ផ់លតិផល។  

រូបភាពទី្១១៖ ពរង្ហងគៃំសូបេង់សរមាប់ស្ក្សរមួ្លបណោា យផេូវណៅតំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរព 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ម្ជឈម្ណឌ លព័តម៌ាៃណទ្សចរណ៍ ស្ដលសថតិណៅតំបៃ់សួៃចារជិតរងវង់មូ្លណគនរព គរួរតវូបាៃអភិវឌ្ឍបស្ៃថម្ឲ្យ

មាៃសម្បទារគប់រគៃ់រសបតាម្សាង់ោរក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិជាម្ជឈម្ណឌ លផាលព់ត័៌មាៃ ឯក្សារ ៃងិទិ្ៃនៃយ័ោក្់ពៃ័ធ

 វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ ម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ាៃណៃេះ គួររតូវបាៃអភិវឌ្ឍភាា ប់ជាមួ្យសម្បទាសខំាៃ់ៗមួ្យចំៃៃួ 

ដូចជាបៃទប់ទឹ្ក្សាធារណៈ ៃងិការោក្ត់ាំងបង្ហា ញផលិតផលនានារបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីឲ្យណភៀ្វណទ្សចរបាៃ

ស្សវងយល់បស្ៃថម្។ 
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រូបភាពទី្១២៖ សាងោ់បេង់ម្ជឈម្ណឌ លព័តម៌ាៃណទ្សចរណ៍រសបតាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ជាមួ្យគន ណៃេះ វិសាលភាពនៃតំបៃ់សួៃចារអតីតរពលាៃយៃាណ េះជាប់ៃងឹរងវង់មូ្លណគនរពមាៃទំ្ហធំំស្ដល

អាចជំរុញការអភិវឌ្ឍជាសួៃចារ ឬតំបៃន់បតង ស្ដលអាចឲ្យណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងរបជាពលរដឋក្នុងណខ្តា ណដើរក្ម្ាៃា រសូបយក្

ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ  ត់របាណ ៃងិជួបជុំ ប ុស្ៃាមិ្ៃគួរណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការលក្់ដូរ ឬអភិវឌ្ឍៃ៍សម្បទាោមួ្យ

ស្ដលប េះោលដ់ល់ណសាភ័ណភាពតំបៃ់ណៃេះណទ្។ 

រូបភាពទី្១៣៖ គណរមាងបេងស់ាងសង់សួៃចារណៅចំណចុអតតីរពលាៃយៃាណ េះ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ស្ផៃការណម្ ក្៏ណសន ើឲ្យមាៃការគិតគូរអភិវឌ្ឍៃ៍បស្ៃថម្ណៅតំបៃណ់ទ្សចរណ៍របវតាិសាស្រសាភនំណោេះរក្មំុ្ ណលើស្ផនក្

ណសាភ័ណភាព ការណរៀបចំសោា ប់ធាន ប់ ការរក្ាបាៃៃវូភាពនបតង ការោណំដើម្ណ ើបស្ៃថម្ ៃងិជំរញុការក្ំណត់រពំដីតបំៃ់

ណទ្សចរណ៍របវតាិសាស្រសាភនំណោេះរក្មំុ្ណៃេះឲ្យមាៃភាពចាស់លាស់ ណដើម្បីទ្ប់សាក ត់ការទ្ស្រនាទ ៃកាៃ់កាបន់ាណពលអនាគត។ 
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រូបភាពទី្១៤៖ ពរង្ហងគៃំូសបេង់ណលើក្ក្ម្ពស់ណសាភ័ណភាពរម្ណីយោឋ ៃវបបធម៌្ភនំណោេះរក្មំុ្ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

 ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ស្ផៃការណម្ ជំរុញឲ្យមាៃការណរៀបចំរចនាបែលំណៅោឋ ៃ ការណធវើរបងលំណៅោឋ ៃ របងដីែូតិ៍ ណោយ

រក្ាបាៃៃូវណសាភ័ណឌ ភាព ណទ្សភាពធម្មជាតិ សោា ប់ធាន ប់ រណបៀបណរៀបរយរតឹម្រតូវ ណដើម្បីបណងកើតជាភាពទាក្់ទាញបស្ៃថម្

សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 

 ៥.២- ការម្ព្បើព្បាស់ និខការ្គត់្គខ់ទឹកសាា ត 

ស្ផអក្ណលើការសិក្ា ៃងិលទ្ធផលនៃការចុេះអណងកត ការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តដលរ់បជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃមិ្ៃទាៃម់ាៃ

លក្ខណៈណពញណលញ ខ្ណៈស្ដលរបជាពលរដឋមួ្យចំៃៃួណៅតាម្រសុក្នានា ណរៅពីរកុ្ងស្សៃម្ណនារម្យ ណៅណរបើរបាស់

ទឹ្ក្អណាូ ង ៃងិទឹ្ក្ណភេៀងរបចំនែា ណហើយវិស័យឯក្ជៃ ជាពិណសសមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មក្នងុរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ក្ប៏ាៃណលើក្ណែើង

ៃូវបញ្ញា ក្ងវេះទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់ ជាពិណសសណៅរដូវរបំាង ខ្ណៈស្ដលក្នុងឆ្ងន ំ២០១៩ របភពទឹ្ក្ណៅមួ្យចំៃៃួក្នុងណខ្តា

ម្ណឌ លគិរីទ្ទួ្លរងៃូវភាពរីងសាួ ត។ 

 ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ជាមួ្យការពាក្រណ៍ចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរនាណពលអនាគត ៃងិការណក្ើៃណែើងនៃចំៃៃួបៃទប់តាម្

សោឋ គរ ផទេះសោំក្ ់ៃិងណសវាសាន ក្់ណៅនានា បរិមាណនៃការណរបើរបាស់ទឹ្ក្ ៃងឹមាៃការណក្ើៃណែើង។ ដូណចនេះ ការគតិគូរ
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អំពីទ្សសៃ វិស័យក្នុងការផគតផ់គង់ទឹ្ក្ឲ្យបាៃរគប់រគៃ់ ៃងិណពញណលញ គជឺាក្ិចចការមិ្ៃអាចខ្វេះបាៃ ៃងិទាម្ទារឲ្យមាៃ

ការយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ទាងំ ន ក្់ណខ្តា ៃងិ ន ក្់ជាត។ិ 

 ណដើម្បីសណរម្ចក្ិចចការខាងណលើ ស្ផៃការណម្ ក្ំណត់ទិ្សណៅយទុ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖  

- រក្ាការោរឲ្យបាៃៃូវរបភពទឹ្ក្ស្ដលមាៃរសាប់ ជាពិណសសរបភពទឹ្ក្ណៅទាងំ ២ ទី្តាំង ស្ដលសថតិណៅក្នងុ

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ សរមាប់ផគតផ់គង់ការណរបើរបាស់របចំនែារបស់របជាពលរដឋ ៃិងតរម្ូវការរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ តំបៃរ់បភពទឹ្ក្ទាងំ២ គរួរតូវបាៃអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធបស្ៃថម្ ណរៀបចំស្ក្លម្អផេូវជុំវិញ

របភពទឹ្ក្ ណោយមាៃសួៃចារណៅជុំវិញ ណដើម្បីបណងកើៃណសាភ័ណភាព ៃិងភាពសាអ ត ស្ដលអាចស្របកាេ យជា

តំបៃណ់ទ្សចរណ៍មួ្យសរមាប់ការសរមាក្លសំ្ហរបស់ណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងរបជាពលរដឋក្នងុណខ្តា ជាពិណសស

របជាពលរដឋក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យផ្កទ ល។់ ណលើសពីណៃេះណទ្ៀត រតូវទ្ប់សាក ត់ឲ្យបាៃៃូវការសាងសង់សំណង ់

ឬសក្ម្មភាពោមួ្យស្ដលប េះោល់ដល់របភពទឹ្ក្ទាងំ២ណៃេះ ទាងំណសាភ័ណភាព ៃិងគុណភាពទឹ្ក្ ណជៀសវាង

ការបងារូសំណលរ់ាវ ៃងិណបាេះណចលសំរាម្ណៅក្នងុរបភពទឹ្ក្ទាងំ២ 

- សិក្ាស្សវងរក្របភពទឹ្ក្ណៅបស្ៃថម្ណទ្ៀត ណដើម្បធីានាៃិរៃារភាពការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តឲ្យបាៃរគប់រគៃ ់ពិណសស

ណៅរដូវរបំាង ខ្ណៈស្ដលទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាម្ណឌ លគិរីសម្បូរណៅណោយភនំ ខ្ពងរ់ាប ៃិងនរពណ ើ បណងកើតបាៃ

ជាសកាា ៃុពលសំខាៃ់ៗ ៃិងស្ខ្សទឹ្ក្ជាណរចើៃសរមាប់ជារបភពទឹ្ក្ណរបើរបាស់របស់ណខ្តា។ ជាចក្ខុ វិស័យ ោ ងយរូ

បំផុតក្នុងឆ្ងន ំ២០២៥ របជាពលរដឋណៅតាម្ទី្របជុំជៃៃងឹមាៃទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់ ស្ដលសថ ិតណៅណរកាម្ការ

រគប់រគងរបស់ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃងិៃវាៃុវតាៃ៍។ ណោយស្ែក្ សរមាប់របជាពលរដឋ

ោច់រសោលៃងឹមាៃទឹ្ក្សាអ តណរបើរបាស់ ក្នងុឆ្ងន ំ២០២៥ ស្ដលសថតិណរកាម្ការរគប់រគងរបស់ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍

ជៃបទ្ 

- សិក្ាបស្ៃថម្ឲ្យមាៃអាងសរមាប់សាុក្ ៃិងចណរមាេះទឹ្ក្សាអ តមួ្យ ណៅក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យណដើម្បីធានាការ

ផគត់ផគង់ទឹ្ក្ជារបចំ ៃិងធានាៃិរៃារភាពនៃការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត 

- អប់រំរបជាពលរដឋ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរ ឲ្យចូលរួម្ក្នុងយុទ្ធនាការសៃសសំំនចទឹ្ក្ តាម្រយៈការណរបើរបាស់ណែើងវិញ

ណៅទឹ្ក្ស្ដលណរបើរបាស់រួច ដូចជាការណរសាចដំោំ ៃងិក្នងុណគលបំណងោមួ្យធានាបាៃការសៃសសំំនចទឹ្ក្

ជាអតិបរមា ៃងិរួម្ចំស្ណក្ក្នងុការអភិវឌ្ឍនបតងក្នងុណខ្តា 

- បណងកើៃសម្តថភាពផលតិ ៃងិពរងកី្តំបៃ់ណសវាក្ម្មតាម្ការស្ណនំារបស់រក្សួងអាោពាបាលណៅតាម្រសុក្

ទាងំ ៤ ណដើម្បធីានាការផគតផ់គងទឹ់្ក្សាអ តរបក្បណោយៃិរៃារភាព ៃងិណ េ្ើយតបតាម្ចក្ខុវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍណៅ

តាម្រសុក្ទាងំ ៤ នាណពលអនាគត 

- ណធវើការការោររបភពទឹ្ក្សរមាប់ការផលិត ៃិងផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តជាអាទិ្ភាព 

- សិក្ា ៃិងស្សវងរក្របភពទឹ្ក្ណផសងណទ្ៀត ណដើម្បធីានាៃិរៃដរភាពក្នងុការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តនាណពលអនាគត 

- ណធវើការអប់រំរបជាពលរដឋឲ្យយល់ដឹងអពំីការណរបើរបាស់ទឹ្ក្សាអ ត ណដើម្បីរួម្ចំស្ណក្ណលើក្ក្ម្ពស់សុខុ្មាលភាព 

ជាពិណសសរួម្ចំស្ណក្ដលក់ារកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 61 

 ៥.៣- ការម្ព្បើព្បាស់ និខការ្គត់្គខ់ថាតរលអគ្គិសនី 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ីអាចចត់ទុ្ក្ ជាធុងអាគុយមួ្យសរមាប់ការផគតផ់គង់អគគិសៃ ីស្ដលមិ្ៃរតឹម្ស្តសរមាប់់ណរបើរបាស់ 

ក្នុងណខ្តាប ុណោណ េះណទ្ ស្តក្៏សរមាប់់ផគតផ់គង់ណៅតំបៃ់ណផសងណទ្ៀតក្នងុរបណទ្សផងស្ដរ។ ការណគៀងគរអនក្វិៃិណោគទាងំក្នុងរសុក្ 

ៃិងណរៅរសុក្ គឺជាក្ិចចការសំខាៃ់ក្នុងវិស័យអគគិសៃី ណដើម្បីធានាបាៃការផគត់ផគង់របក្បណោយៃិរៃារភាព ៃិងគំរទ្ដល់

ការ វិៃិណោគ ៃិងការអភិវឌ្ឍ វិស័យណផសងៗណទ្ៀតណៅក្នងុណខ្តា។ តាម្ការបញ្ញា ក្់របស់ម្ៃទីរស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពលណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

នាចុងឆ្ងន ំ២០២០ណៃេះ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីៃឹងមាៃ ម្ពលអគគិសៃីណរបើរបាស់រគប់រគៃ់ តាម្រយៈស្ខ្សតភាា ប់អគគិសៃីពី

ណខ្តារក្ណចេះស្ដលក្ពំងុសាងសង់ ស្ដលមាៃអាៃុភាព ២៣០ គីែូវា៉ែត ់ ៃិងការសាងសងអ់ៃសុាថ ៃីយក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិ រី 

ស្ដលៃងឹោក្់ឲ្យណរបើរបាស់ក្នុងឆ្ងន ំ២០២១ណៃេះ។ 

ណដើម្បីសណរម្ចក្ិចចការទាងំណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ណោយក្តាា ទី្តាងំភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាម្ណឌ លគិរី អំណោយផលក្នងុការអភិវឌ្ឍទំ្ៃប់វារអីគគិសៃ ីដូណចនេះ គបបីសិក្ា

ណរៀបចំអភិវឌ្ឍៃ៍ទំ្ៃប់វារីអគគិសៃតីាម្ទី្តាំងសំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា ប ុស្ៃាតរម្ូវឲ្យមាៃការសិក្ាអពំផីលប េះោល់

ជាអបបបរមាណលើស្ផនក្បរិសាថ ៃ 

- សិក្ាណរៀបចំយៃាការ ៃងិយទុ្ធសាស្រសា  ណដើម្បីឲ្យរបជាពលរដឋណៅតំបៃោ់ច់រសោលមាៃលទ្ធភាពណរបើរបាស់

អគគិសៃី ពិណសសក្ំណត់បរិមាណនៃការណរបើរបាស់ក្នុងតនម្េសម្រម្យ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគ ម្ពលអគគិសៃីណដើរណោយ ម្ពលខ្យល ់  ណោយសារទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា

ណខ្តាម្ណឌ លគិរីអំណោយផល អាចរសូបទាញក្មាេ ងំខ្យល ់បណងកើតបាៃជា ម្ពលអគគិសៃ ី ស្ដលណៃេះអាចជា

គំរូែមីមួ្យ រួម្ចំស្ណក្ដ៏សំខាៃក់្នុងក្ិចចការស្ែរក្ាបរសិាថ ៃ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការសិក្ាស្សវងរក្របភព ម្ពលអគគិសៃីបស្ៃថម្ ណោយអាចទាញយក្ពីក្មាេ ងំទឹ្ក្ទ្ណៃេ

ស្រសពក្ សរមាប់ផលតិជាអគគសិៃីណរបើរបាស់បាៃកាៃ់ស្តណរចើៃ ណដើម្បផីគតផ់គងក់្នុងណខ្តា ៃិងស្ចក្ចយណៅតំបៃ់

ណផសងក្នុងរបណទ្ស 

- ជំរុញការផសពវផាយដល់មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម ៃិងវិស័យឯក្ជៃ ចូលរមួ្សៃសសំំនច ម្ពលឲ្យបាៃជាអតិបរមា 

ណធវើោ ងោឲ្យការណរបើរបាស់ណនាេះទ្ទួ្លបាៃៃូវរបសិទ្ធភាព។  

 ៥.៤- ការព្គ្ប់ព្គ្ខសំណល់រខឹ និខរាវ 

បញ្ញា សំរាម្ក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ៃិងតំបៃ់ណផសងណទ្ៀតក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី គជឺាការង្ហរចំបាច់ស្ដលទាម្ទារការ

យក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ឲ្យបាៃហមត់ចត់ ណរោេះការរគប់រគងសំរាម្មិ្ៃបាៃរតឹម្រតូវ ៃឹងណធវើឲ្យប េះោលណ់ៅដល់ណសាភ័ណភាព ៃងិ

សុខ្ភាពរបស់របជាពលរដឋ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរ។ ដូចបាៃបង្ហា ញណៅស្ផនក្ខាងណលើ របជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ៃិងអាជីវក្ម្ម

ណទ្សចរណ៍មួ្យចំៃួៃ ជាពិណសសមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ការរបមូ្លសំរាម្មាៃលក្ខណៈមិ្ៃសូវណទ្ៀងទាត ់

ខ្ណៈស្ដលមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម របជាពលរដឋរស់ណៅតាម្ជាយរក្ុង ៃងិឆ្ងា យពីទី្របជុំជៃរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ មិ្ៃទាៃ់

ទ្ទួ្លបាៃណសវារបមូ្លសំរាម្ណៅណែើយ។  

ទាក្់ទ្ងៃងឹបញ្ញា ណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសរដឋបាលរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ រតូវណរៀបចំស្ផៃការរគប់រគងសំរាម្ឲ្យបាៃ

ចាស់លាស់ ៃងិជំរញុឲ្យរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្យក្ចិតាទុ្ក្ោក្ ់ ណលើការពរងងឹណសវារបមូ្លសំរាម្របស់ខ្េួៃ

ឲ្យបាៃខាា ប់ខ្ាួៃ ៃិងណទ្ៀងទាត ់ជាពិណសសជំរញុឲ្យមាៃការពរងីក្ណសវារបមូ្លសំរាម្បស្ៃថម្ដល់ទី្របជុជំៃនៃ



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 62 

រសុក្ទាងំ៤ ៃងិណបើក្ឲ្យមាៃការណដញនែេណរជើសណរីសរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្បស្ៃថម្ណទ្ៀត ណដើម្បីធានាការទុ្ក្ោក្់

សំរាម្របក្បណោយរបសិទ្ធភាព 

- ជំរុញការទាក្់ទាញ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគណលើការស្ក្នចនសំរាម្ ៃិងការណរបើរបាស់សំរាម្ណែើងវិញ 

ដូចជាការស្ក្នចនជាជីក្ំប ុសជាណដើម្  

- ជំរញុការណរបើរបាស់ទី្លាៃចក្សំ់រាម្ ស្ដលមាៃទំ្ហំរបមាណ ១៣៤ ហកិ្តា ៃងិមាៃចំង្ហយ ១៥ គ.ម្ ពី

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យឲ្យបាៃឆ្ងប់ ណដើម្បីណរៀបចំជាក្ស្ៃេងចក្សំ់រាម្វិលជុំឲ្យបាៃសម្រម្យ ស្ដលបចចុបបៃនសថ ិត

ណរកាម្ការរគប់រគងរបស់រក្សួងបរិសាថ ៃ។  

ចំណោេះការរគប់រគងសំណលរ់ាវ ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា នៃស្ផៃការណម្ រតូវបាៃក្ំណត់ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ជំរុញឲ្យមាៃការវិៃិណោគរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្ចប់ពី ២ណែើងណៅ ណោយរតូវក្ំណតយ់ៃាការរតតួពៃិតិយ 

ៃងិវាយតនម្េណលើការរបមូ្លសំរាម្ឲ្យបាៃចាស់លាស់  

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃអាងសាុក្របរពឹតាក្ម្មសំណល់រាវមួ្យក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ 

ស្ដលរួម្ចំស្ណក្សំខាៃ់ដលក់ារស្ក្នចន ៃិងណធវើរបរពតឹាក្ម្មសំណលរ់ាវ ៃងិអាចយក្ទឹ្ក្ម្ក្ណរបើរបាស់ណែើងវិញ  

- ពរងងឹក្ិចចសហការរវាងសាថ ប័ៃោក្ព់ៃ័ធ ដូចជារវាងម្ៃទីរសាធារណៈការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ ម្ៃទីរបរិសាថ ៃ សាលា

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ៃងិសាថ ប័ៃោក្ព់ៃ័ធមួ្យចំៃៃួណទ្ៀត ក្នុងការណរៀបចំស្ផៃការ ពិណសសការអភិវឌ្ឍរបពៃ័ធលូ

សាធារណៈឲ្យបាៃរតឹម្រតូវ ណដើម្បីបណញ្ាៀសការបងារូសំណលរ់ាវចូលណៅក្នុងរបពៃ័ធលបូងារូទឹ្ក្ណភេៀង  

- ជំរុញការបំោក្ៃ់វូធុងសំរាម្ឲ្យបាៃរគប់រគៃ់ណៅតាម្ណគលណៅសំខាៃ់ៗ ៃិងណរៀបចំឲ្យមាៃណដប សូាុ ក្សំរាម្

ណៅទី្តាំងសម្រម្យោមួ្យ ណដើម្បកី្ុំឲ្យប េះោល់ដលណ់សាភណ័ភាព ៃិងបងកក្េៃិមិ្ៃលអដល់ណភៀ្វណទ្សចរ ៃងិ

របជាពលរដឋ  

- ជំរុញ ៃងិពរងងឹការអៃុវតាវិធាៃបរិសាថ ៃសរមាប់ណរាងចរក្ សហរគស សិបបក្ម្ម ៃងិមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម ៃងិ

តរម្ូវឲ្យមាៃការណរៀបចំអាងរបរពឹតាក្ម្មចរមុ្េះទឹ្ក្ក្ខ្វក្ ់(Septic Tank) មុ្ៃៃឹងបណញ្ចញម្ក្លសូាធារណៈ ឬ

របភពទឹ្ក្នានា 

- ណលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ ៃិងបស្រញ្ញា បការយល់ដឹងណៅដល់របជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃពីក្ិចចការោរបរិសាថ ៃ ៃិងអនាម័្យ 

ជាក្ិចចការចំបាច់ស្ដលរតូវណធវើជារបចំ ណដើម្បីបំផុសចលនានៃការរសលាញ់បរសិាថ ៃ ៃងិការស្ែរក្ាអនាម័្យ

ណៅតាម្ទី្សាធារណៈ។  

ណោយស្ែក្ ោក្់ពៃ័ធៃងឹការរគប់រគងសំណល់ជាបាេ សទ ិក្ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរីគឺជាណគលណៅណអក្ណូទ្សចរណ៍គម ៃសំណល់បាេ សទ កិ្  

- ជំរញុការអៃុវតាណគលការណ៍ ៣ Rs ក្នុងការរគប់រគងសំណល់ជាបាេ សទ ិក្ រួម្មាៃការកាតប់ៃថយ (Reduce) 

ការណរបើរបាស់ណែើងវិញ (Reuse) ៃងិការស្ក្នចនណែើងវិញ (Recycle) 

- ជំរញុឲ្យមាៃការវិៃិណោគក្នុងការស្ក្នចនសំណល់ជាបាេ សទ ិក្ 

- ោក្់ណចញយុទ្ធនាការ ៃងិក្ម្មវិធីនានា ណដើម្បីរបយុទ្ធរបឆំ្ងងៃងឹបាេ សទ កិ្ 

- បំផុសទំ្លាប់ែមីក្នុងការណរបើរបាស់ផលតិផលជៃំសួបាេ សទ ិក្។ 
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 ៥.៥- ការអភិរកសវបបធត៌ជនោតិម្ដ្ើតភាគ្តិច 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គជឺាណខ្តាស្ដលបណាុ ំជៃជាតិណដើម្ភាគតចិជាណរចើៃរស់ណៅរាយបា យណៅតាម្ភមិូ្រសុក្នានា។ 

ទ្មាេ ប់នៃការរស់ណៅរបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចទាងំអស់ណនាេះ បណងកើតបាៃជាសកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ដ៏សំខាៃ់ ៃងិ

កាេ យជាក្តាា អំណោយផលដល់វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ ការណរៀបចំតំបៃ់ណទ្សចរណ៍របវតាិសាស្រសាភនំណោេះរក្មំុ្ 

បាៃក្ំពុងកាេ យជាណម្ស្ដក្្ក្់ទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរឲ្យម្ក្ក្ម្ាៃាក្នុងណខ្តាណៃេះ។ ោ ងោក្៏ណោយ ការរីក្ចណរម្ើៃនៃវិស័យ 

ណសដឋក្ិចច ៃិងលហំូរចូលណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃក្ំពងុណធវើឲ្យមាៃការស្របរបួលវបបធម៌្ របនពណី ៃងិ

រណបៀបរបបរស់ណៅរបស់បងបអូៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិចទាងំអស់ណនាេះ។  

ស្ផៃការណម្ ក្ំណត់ទិ្សណៅយទុ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃណគលៃណោបាយគំរទ្ដល់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- ពរងងឹការអភិរក្សអតាសញ្ញា ណជៃជាតិណដើម្ភាគតិច តាម្រយៈការណធវើបញ្ាសីារណពើភ័ណឌ សម្បតាិណបតកិ្ភណឌ វបបធម៌្ 

ឲ្យបាៃចាស់លាស់ រពម្ជាមួ្យការណរៀបចំស្ផៃទី្ភូមិ្ជៃជាតណិដើម្ភាគតិចស្ដលមាៃណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បី

ណធវើការសិក្ាស្សវងយល់ ៃងិផសពវផាយណៅដល់ណភៀ្វណទ្សចរ 

- សិក្ាណរៀបចំសារៈម្ៃទីរជៃជាតិណដើម្ភាគតិចឲ្យបាៃោ ងតចិមួ្យណៅរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ឬណៅតាម្ទី្តំាង

សំខាៃ់ោមួ្យ ពិណសសណៅឃុោំក្ោ់កំ្នងុរសុក្អរូរាងំ ស្ដលមាៃសកាា ៃុពលក្នងុការទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ

ឲ្យម្ក្ស្សវងយលអ់ំពកីាររស់ណៅរបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ដូចបាៃបង្ហា ញក្នុងយុទ្ធសាស្រសា ណគលទី្២ 

- ពរងងឹការណរៀបចំ ៃងិផសពវផាយសកាា ៃពុលរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ក្នងុការផលតិភាពយៃា ពិណសសទី្តាំង

អំណោយផលរបស់ភូមិ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ទាងំភាពយៃាក្នងុរសុក្ ៃិងបរណទ្ស 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃភូមិ្វបបធម៌្សហគម្ៃ៍ (Community-Base Cultural Village) ជៃជាតណិដើម្ភាគតិចមួ្យ

ណៅឃុំោក្ោ់កំ្នុងរសុក្អរូរាងំ ស្ដលអាចកាេ យណៅជាផលិតផលណទ្សចរណ៍ែមីមួ្យដ៏សំខាៃ់សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរ

ស្សវងយល់សិក្ាអពំតីំបៃ់ណនាេះ ដូចបាៃណរៀបរាប់ខាងណលើ 

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នងុការបណងកើតសាលាវបបធម៌្ ៃិងវិចិរតសិលបៈសរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ណធវើោ ងោ

ណដើម្បីពរងងឹៃូវការរក្ាអតាសញ្ញា ណ ក្៏ដូចជាភាពណដើម្នៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិចណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្ាបណងកើតម្ជឈម្ណឌ លវបបធម៌្សហគម្ៃ ៍សារម្ៃទរី សាលតំាងពពិ័រណ៍ ណរាងម្ណ រសព សស្ម្ាងសិលបៈ 

សរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- ណធវើការបណាុ េះបោា លជំនាញចំបាច់នានាដល់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចក្នុងសហគម្ៃ ៍ ស្ដលពកួ្គត់រស់ណៅ 

ណដើម្បីពរងងឹសម្តថភាព ៃិងបណងកើតឱកាសការង្ហរ។ 

 ៥.៦- ការ្ារភាជ ប់ វិស័យសរ៉ែ និខម្ទសចរណ ៍

ការអភិវឌ្ឍវិស័យស្រ៉ែ ណដើរតនួាទី្សំខាៃក់្នុងការបណងកើៃចំណូលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចចជាតិ ៃងិរួម្ចំស្ណក្

បណងកើតការង្ហរដលរ់បជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ។ ោ ងោក្៏ណោយ ណរកាយពីការបញ្ចប់ការវិៃណិោគណលើការណធវើអាជីវក្ម្មធៃធាៃ 

ស្រ៉ែក្នុងតំបៃ់មួ្យចៃំៃួ ណៅមិ្ៃទាៃ់មាៃការណរៀបចំឲ្យមាៃលក្ខណៈលអរបណសើរណៅណែើយ ពិណសសោក្់ពៃ័ធៃងឹណសាភ័ណភាព

នៃតំបៃអ់ាជីវក្ម្ម ការខូ្ចខាចរទ្ង់រទាយដី ៃងិធៃធាៃធម្មជាតិជាណដើម្។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ការអភិវឌ្ឍណលើវិស័យស្រ៉ែ

របក្បណោយៃរិៃារភាព ទាម្ទារឲ្យមាៃការចូលរួម្គំរទ្ពីរបជាពលរដឋក្នុងតំបៃ់អាជីវក្ម្ម ៃងិការបស្រញ្ញា បការយល់ដឹង

អំពីដំណណើរការអភិវឌ្ឍធៃធាៃស្រ៉ែ ផលរបណោជៃស៍្ដលរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃទ្ទួ្លបាៃ ផលប េះោល់ ៃងិវិធាៃការ

ការោរដល់របជាពលរដឋស្ដលរស់ណៅក្នងុសហគម្ៃ៍ក្នងុតំបៃអ់ាជីវក្ម្មស្រ៉ែ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 64 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្សរមាប់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា រតូវបាៃក្ំណត់ដូចខាងណរកាម្៖  

- ក្ំណតត់ំបៃ់អាទិ្ភាព (Zoning) ក្នុងការទាញយក្ែម ៃងិអាចម៍្ដីសរមាប់បណរម្ើដលក់ារសាងសងណ់ហោឋ

រចនាសម្ព័ៃធ ៃិងការវិៃិណោគណលើគណរមាងអភិវឌ្ឍៃ៍នានាក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ណោយ

ណផ្កា តណលើការគតិគូរបរិសាថ ៃ ៃងិណសាភ័ណភាពរបស់ណខ្តា ៃងិចូលរួម្ដល់ការអភិរក្សធៃធាៃនរពណ ើសរមាប់

ណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ក្ម្ាៃា 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការបណងកើតសារម្ៃទីរស្រ៉ែ ណដើម្បីឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអាចចូលរួម្ម្ក្ទ្សសនាសំោក្គំរូស្រ៉ែស្ដលជា

ធៃធាៃធម្មជាតិស្ដលមាៃណៅក្នុងណខ្តាណៃេះ ៃិងយល់ដឹងពសីក្ម្មភាពនៃរបតិបតាិការធៃធាៃស្រ៉ែស្ដលជាស្ផនក្

មួ្យក្នងុការរួម្ចំស្ណក្អភិវឌ្ឍៃ៍របណទ្សជាត ិ

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការបណងកើតក្ស្ៃេងសរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរណៅទ្សសនាអណាូ ងស្រ៉ែមាស ស្ដលមាៃលក្ខណៈ

ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់អៃារជាត ិធានាបាៃទាងំណលើស្ផនក្បណចចក្ណទ្ស សុវតថិភាព ៃងិផលប េះោល់បរិសាថ ៃ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការបណងកើតម្ណឌ លណទ្សចរណ៍ស្រងស្រ៉ែមាស ៃងិតបងូក្ម្ាៃា ណដើម្បីទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ 

ចូលណៅទិ្ញស្រ៉ែមាសស្ដលណរៀបចំទុ្ក្ជាណរសច ណហើយស្រងណោយខ្េួៃឯង ណោយមាៃការបង្ហា ត់បង្ហា ញពីបុគគលកិ្

ណៅទី្ណនាេះ ណហើយក្ណម្ទចមាសឬតបងូស្ដលទ្ទួ្លបាៃអាចយក្ណៅរក្ាទុ្ក្ជាវតថអុៃុសាវរីយ៍ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការស្របកាេ យតំបៃ់ស្ដលបញ្ចប់សក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មស្រ៉ែណៅជាតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ស្បបែមីមួ្យ 

ណោយរតូវធានាឲ្យបាៃសុវតថភិាពជៃូណភៀ្វណទ្សចរ 

- ពរងងឹការអៃុវតា ៃងិការរតតួពៃិិតយបទ្ោឋ ៃបណចចក្ណទ្សក្នងុការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែ ៃងិទ្ប់សាក ត់ការណធវើអាជីវក្ម្ម

ស្បបអនាធិបណតយយ ៃិងស្ដលមិ្ៃរសបតាម្បទ្ោឋ ៃបណចចក្ណទ្ស 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការស្របកាេ យតំបៃភ់នំោម្ណលៀរ ស្ដលជារបណភទ្ភនំែមរកាៃតី ជាសួៃភូគពភសាស្រសា  (Geo 

Park) ៃងិជាណគលណៅណទ្សចរណ៍ដ៏ទាក្់ទាញ ណោយរតូវមាៃការគិតគូរពីបញ្ញា សុវតថិភាពជូៃណភៀ្វណទ្សចរ

ស្ដលណែើងណៅក្ម្ាៃា។ 

 ៥.៧- ការ្ារភាជ ប់ វិស័យកសិកតម និខម្ទសចរណ៍  

ណោងតាម្ការសិក្ាខាងណលើ ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃសកាា ៃពុលខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ វិស័យក្សិក្ម្ម។ ជាចក្ខុវិស័យ 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរីរតូវបាៃរពំឹង ៃឹងកាេ យជាណគលណៅផគតផ់គង់បស្ៃេ ស្ផេណ ើ សាច់ ក្៏ដូចជាក្សិផលមួ្យចៃំៃួ សរមាប់ការ

ណរបើរបាស់ក្នុងណខ្តា ៃងិសរមាប់ការនំាណចញផងស្ដរ។ ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ក្តាា អាកាសធាតុរតជាក្់បងគួរស្ដលអំណោយផលដល់

ការអភិវឌ្ឍជាក្សិោឋ ៃផ្កក  ៃងឹណធវើឲ្យណខ្តាម្ណឌ លគិរីកាេ យ ជាម្ជឈម្ណឌ លផគតផ់គងផ់្កក  ណៅដល់ស្ផនក្ណផសងៗនៃរបណទ្ស ៃិង

នំាណចញណៅណរៅរបណទ្ស។  

ោ ងោក្៏ណោយ ក្ងវេះខាតបណចចក្វិទ្ាទំ្ណៃើបក្នុងការោដុំេះ របភពទឹ្ក្ណរសាចរសពដំោំ ក្ងវេះខាត ការ វិៃណិោគ 

ៃងិក្មាេ ងំពលក្ម្ម ណធវើឲ្យការអភិវឌ្ឍវិស័យក្សិក្ម្មណៅក្នងុណខ្តាណៃេះមិ្ៃទាៃ់ណ េ្ើយតបជាមួ្យសកាា ៃុពល ៃងិតរមូ្វការក្នុង

ណខ្តាណៅណែើយ។  

ណៅណពលចំៃៃួណភៀ្វណទ្សចរមាៃការណក្ើៃណែើងនាណពលអនាគត តរម្ូវការក្សិផល ដូចជាបស្ៃេ ស្ផេណ ើ ៃងិផ្កក  

ៃងឹមាៃការណក្ើៃណែើង។ ម្ា ងវិញណទ្ៀត ក្នុងការគតិរបស់របជាពលរដឋក្ម្ពុជាទូ្ណៅ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គជឺាទឹ្ក្ដីស្ដលអាច

អភិវឌ្ឍៃ៍ជាក្សិោឋ ៃផ្កក  បស្ៃេ ស្ផេណ ើ ស្ដលណយើងអាចណរបៀបណធៀបជាមួ្យៃងឹណខ្តាណ ៀងនម្  ៃងិណ ៀងនរ៉ែរបណទ្សនែ ៃងិ

ណខ្តាោក្ឡ់ាក្់របណទ្សណវៀតោម្ជាណដើម្។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 65 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ម្ណឌ លគិរី ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- បណងកើតឲ្យមាៃផារសហគម្ៃ៍ ស្ដលអាចផាល់ទី្តាំងសរមាប់លក្ផ់លតិផលក្សិក្ម្ម ៃិងជរំុញឲ្យមាៃការតាំង

បង្ហា ញ ៃងិលក្់ក្សិផលរបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច 

- បណងកើតសាេ ក្សញ្ញា សមាគ លផ់លតិផលរបចំតំបៃ់ ៃងិរបចំណខ្តា ដូចជាស្ផេប័រ ទុ្ណរៃ កាណហវ ទឹ្ក្ឃមុ  ំរសាផ្កស់សិៃ 

ៃងិផលតិផលក្សិក្ម្មណផសងណទ្ៀតស្ដលបង្ហា ញពីអតាសញ្ញា ណរបស់ណខ្តា ដូចបាៃណរៀបរាប់ខាងណលើ 

- ជំរុញឲ្យមាៃការចងរក្ងជារក្មុ្ ឬសហគម្ៃ៍ក្នងុការោដុំេះ ណដើម្បីណធវើការស្ចក្រំស្លក្បណចចក្ណទ្ស ៃងិបងកលក្ខណៈ 

ង្ហយរសួលដលក់ារស្សវងរក្ទី្ផារសរមាប់លក្ផ់លតិផល 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគដំោំស្ដលមាៃសកាា ៃពុល ពិណសសដំោំក្សិក្ម្ម ៃងិក្សិ-ឧសាហក្ម្ម

មួ្យចំៃៃួ ដូចជាបស្ៃេ ផ្កក  ៃងិស្ផេណ ើ ស្ដលមាៃសកាា ៃពុលនំាណចញណៅណរៅរបណទ្ស 

- ជំរញុការចិញ្ច ឹម្សតវ វារីវបបក្ម្ម ជាពិណសសការចិញ្ច ឹម្រតសី្ដលមាៃតនម្េណសដឋក្ិចច ៃងិការង្ហរទាក្់ទ្ងណៅៃងឹ

សុវតថិភាពផលតិផលក្សកិ្ម្ម 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរីមាៃសកាា ៃុពលក្នងុការណរៀបចំជាក្ស្ៃេងចិញ្ចមឹ្សតវខាន តធំ សរមាប់បណរម្ើដល់សក្ម្មភាពផគតផ់គង់

សាច់ ៃិងអាចស្របកាេ យណៅក្សិោឋ ៃ ឬតំបៃ់ណទ្សចរណ៍សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរទ្សសនាក្ម្ាៃា។ ក្នងុៃ័យណៃេះ 

ស្ផៃការណម្ ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការ វិៃិណោគក្សិោឋ ៃចិញ្ច ឹម្សតវខាន តអៃារជាតិសរមាប់ណធវើការផគតផ់គងស់ាច់ 

ៃងិស្របកាេ យជាតំបៃ់ណទ្សចរណ៍សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរចូលទ្សសនា 

- បណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សចិញ្ច ឹម្សតវ ោដុំេះផ្កក  បស្ៃេ ស្ផេណ ើ ឲ្យរសបតាម្សាងោ់ ណដើម្បីផគតផ់គង់ទី្ផារក្នងុ

រសុក្ ៃងិណរៅរបណទ្ស 

- ស្ែរក្ារបភពទឹ្ក្ ដូចជាអូរ សទ ឹង -ល- ៃងិសិក្ាពលីទ្ធភាពក្នុងការសាទ ក្់ទឹ្ក្ណភេៀងម្ក្រក្ាទុ្ក្សរមាប់ការ

ណរបើរបាស់របចំនែា ៃងិបណរម្ើដល់វិស័យក្សិក្ម្ម តាម្រយៈការស្ែរក្ានរពណ ើណៅតាម្របភពទឹ្ក្ទាងំអស់។ 

 ៥.៨-  វិស័យសហព្គសធ៊ុនតូច តធមត និខសិបបកតម 

 វិស័យសហរគសធៃុតូច ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម រួម្ចំស្ណក្ោ ងសំខាៃក់្នុងការអភិវឌ្ឍរបណទ្សជាតិ តាម្រយៈការ

ចូលរួម្ក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចជាត ិ ណសដឋក្ិចចរគសួារ ៃិងណលើក្សទួយវិស័យណទ្សចរណ៍ជារួម្ ៃងិវិស័យណទ្សចរណ៍ណៅណខ្តា

ម្ណឌ លគិរផីងស្ដរ។ ជាក្់ស្សាង សហរគសធៃុតូច ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្មណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី បាៃចុេះបញ្ា ីសរុបមាៃ ៤៧០ 

មូ្លោឋ ៃ ៃងិក្លំាងំពលក្ម្ម ៩៤០ នាក្់ ស្ដល េ្ុេះបញ្ញច ងំពកីារអភិវឌ្ឍមូ្លោឋ ៃណសដឋក្ចិចណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី រសបតាម្

ណគលៃណោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧសាហក្ម្មក្ម្ពុជាឆ្ងន ំ ២០១៥-២០២៥ យុទ្ធសាស្រសាចតុណកាណដំោក្់កាលទី្៤ 

ស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាអភិវឌ្ឍៃជ៍ាតិ ៃងិស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសានានារបស់រាជរោឋ ភិបាល សំណៅជំរញុការទាក្ទ់ាញវិៃិណោគ

រគប់របណភទ្ ណដើម្បបណងកើត ការង្ហរ បណងកើៃចំណូលណសដឋក្ិចចរគួសារ ការស្ក្នចន ៃងិការនចនរបឌ្ិតផលតិផលែមីៗសរមាប់បណរម្ើ

ឲ្យអតិែិជៃ អនក្ណរបើរបាស់ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរជាណដើម្។ 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ  វិស័យសហរគសធៃុតចូ ម្ធយម្ ៃិងសិបបក្ម្ម បាៃៃឹងក្ំពងុជរំុញ ៃងិបណងកើៃណលបឿៃផលតិក្ម្ម

ណសដឋក្ិចចជៃបទ្ ៃិងសហរគៃិភាព ៃឹងរួម្ចំស្ណក្គំរទ្ដលក់ារបណងកើៃរបាក្់ចំណូលណៅតាម្រគួសារ ណដើម្បីឲ្យរបជាពលរដឋ 

តាម្មូ្លោឋ ៃមាៃជីវភាពរបណសើរណែើង តាម្រយៈការផាលជ់នំាញ បណងកើតការង្ហរ ផាល់ឥណទាៃសម្រសប រក្ទី្ផារ ៃងិ

បណងកើៃបរិោកាសរស់ណៅកាៃស់្តលអរបណសើរ បណងកើៃណសថ រភាពរបាក្់ចំណូលតាម្រគសួារៃីមួ្យៗ ៃិងទ្ប់សាក តក់ារណធវើចំោក្

រសុក្ទាងំរបែុយរប ៃ។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 66 

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ជំរញុការស្ក្នចន ៃងិនចនរបឌ្តិអតាសញ្ញា ណមុ្ខ្ទំ្ៃញិ ៃិងមុ្ខ្ផលតិផលរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី សរមាប់បណរម្ើ

ឲ្យវិស័យណទ្សចរណ៍ 

- សិក្ាបណងកើតសាលាបណាុ េះបោា ល ឬវិទ្ាសាថ ៃបណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីជំរុញការ

បណាុ េះបោា លជំនាញវិជាា ជីវៈចំបាច់នានាក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី សរមាប់សិសស-ៃិសសិត យវុជៃ ស្ដលមាៃ

បំណងចប់យក្អាជពីការង្ហរក្នុងវិស័យណៃេះ 

-  វិស័យសហរគសធុៃតូច ៃិងម្ធយម្ រតូវចូលរួម្ពរងឹងខ្េួៃឯង តាម្រយៈការណរៀបចំសាេ ក្សញ្ញា ឲ្យបាៃរតឹម្រតូវ 

ណ េ្ើយតបតាម្សាងោ់គុណភាព ៃិងសមាមារតតនម្េ ណធវើោ ងោឲ្យផលតិផលទាងំអស់ណនាេះ អាចណ េ្ើយតប

ណៅតាម្តរម្ូវការទី្ផារ 

- ជំរញុឲ្យមាៃការចងរក្ងជាសមាគម្ ឬសហគម្ៃ៍អនក្ផលតិណៅតាម្អៃុ វិស័យៃីមួ្យៗ ណដើម្បីជំរុញដលក់ារ

ស្ចក្រំស្លក្បណចចក្វិទ្ា ៃងិពរងឹងក្មាេ ងំក្នុងការស្សវងរក្ទី្ផារលក្ផ់លតិផល 

- សិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃក្ម្មវិធីក្ម្ចពីិណសស ក្នុងអរតាការរបាក្ទ់ាប ស្ដលអៃញុ្ញា តឲ្យសហរគសធុៃតូច ៃិង

ម្ធយម្ទាងំអស់ណនាេះ មាៃលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាៃក្ម្ចីក្នុងលក្ខខ្ណឌ មួ្យសម្រម្យ ណដើម្បីពរងីក្អាជីវក្ម្ម ៃិងសង្ហវ ក្់

ផលតិក្ម្មរបស់ខ្េួៃ 

- បណងកើតឲ្យមាៃក្ម្មវិធបីណាុ េះបោា លជនំាញវិជាា ជីវៈដល់បងបអូៃរបជាពលរដឋណលើការផលតិផលតិផល

សរមាប់បណរម្ើដល់វិស័យណទ្សចរណ៍ ដូចជាវតថុអៃុសាវរីយ ៍ ៃងិការោក្់ណចញយុទ្ធសាស្រសាសម្រសបសរមាប់

ការស្សវងរក្ទី្ផារ រួម្ចំស្ណក្បណងកើៃជីវភាពរស់ណៅរបស់របជាពលរដឋ 

- ជំរញុការណរបើរបាស់សកាា ៃពុលធៃធាៃក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីណធវើការស្ក្នចន ៃងិការផលតិសរមាប់ណធវើពិពធិក្ម្ម 

មុ្ៃទំ្ៃញិក្នុងណគលណៅណទ្សចរណ៍។ 

 ៥.៩- ការព្គ្ប់ព្គ្ខបរសិាា ន នខិធនធានធតមោតិ 

ដូចបាៃបង្ហា ញក្នុងស្ផនក្ខាងណលើ នផទដីរបមាណ ៨០% នៃណខ្តាម្ណឌ លគិរី សថ ិតក្នុងស្ដៃអភិរក្សស្ដលរគប់រគង

ណោយរក្សួងបរសិាថ ៃ ស្ដលសម្បូរណៅណោយធៃធាៃធម្មជាតិជាណរចើៃ ទាងំនរពណ ើ សតវនរព ជីវៈចរមុ្េះ ៃងិបណងកើតបាៃជា

រណបៀងជីវៈចរមុ្េះសំខាៃ់ៗជាណរចើៃ។ ប ុស្ៃា តំបៃ់អភិរក្សដ៏ធកំ្នុងណខ្តា ក្ំពុងទ្ទួ្លរងការទ្ស្រនាទ ៃណដើម្បីជារបណោជៃឯ៍ក្ជៃ 

ជាបៃាបនាទ ប់។  

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- អៃុវតាឲ្យបាៃមឺុ្ងមា តៃ់ូវបទ្បញ្ញា របស់របមុ្ខ្រាជរោឋ ភិបាលក្នុងការទ្ប់សាក ត់ការទ្ស្រនាទ ៃដីរដឋ ពិណសសរដឋបាល 

ណខ្តាម្ណឌ លគិរីរតូវសហការជាមួ្យរក្ុម្ការង្ហររក្សួងណរៀបចំស្ដៃដី ៃគរូបៃយីក្ម្ម ៃងិសំណង់ រក្សួង    

បរិសាថ ៃ ៃងិរក្សួងក្សិក្ម្ម រកុាខ របមាញ់ ៃងិណៃសាទ្ ណធវើការចុេះបញ្ា ីដីធេីក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យបាៃរួចរាល់

ណដើម្បីណធវើការស្បងស្ចក្ឲ្យោច់ណរសចរវាងតំបៃ់ស្ដលរតូវអភរិក្ស ៃងិតំបៃ់ស្ដលរតូវអភិវឌ្ឍៃ ៍ ៃិងតំបៃ់ស្ដល

មាៃរបជាជៃរស់ណៅ ណដើម្បីក្ុឲំ្យមាៃភាពរបទាញរបទ្ង់គន ណលើការអភិរក្ស ៃងិការអភិវឌ្ឍ 

- រដឋបាលណខ្តា ៃងិម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ រតូវសហការជាមួ្យរក្ុម្ការង្ហរចុេះបញ្ា ីដីធេីណខ្តាម្ណឌ លគិរី ចុេះបញ្ា ី

រម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តាឲ្យបាៃឆ្ងប់រហ័ស 
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- សិក្ាបណងកើតម្ជឈម្ណឌ លអប់រំចរមុ្េះ ៃងិសំបូរស្បបទាក្់ទ្ងៃងឹការរគប់រគងជីវៈចរមុ្េះ ៃងិធៃធាៃធម្មជាត ិ

ស្ដលអាចរួម្បញ្ចូលទាងំណរគឿងបរិកាខ រសរមាប់ការណបាេះជំរំុវិសសម្កាល អគរសរមាប់ម្ៃទីរពិណសាធៃ៍រសាវរជាវ 

សិកាខ សាលា ៃងិក្ស្ៃេងចុេះអៃវុតា ៃិងសិក្ារសាវរជាវណៅទី្វាលជាក្់ស្សាង 

- សិក្ាបណងកើតជាសួៃបូតាៃិច ឬសួៃរកុ្ខជាតិ (Botanical Garden) 

- ជំរុញភាគោីក្ព់ៃ័ធទាងំអស់ណផ្កា តការយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ណលើវិធាៃការសាា រ ៃងិបណងកើតចលនាោណំដើម្ណ ើណែើង វិញ 

- ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ បរិមាណណដើម្រសល់ណៅក្នងុរសុក្អរូរាងំ ៃងិតាម្បណោា យផេូវជាតិណលខ្ ៧៦ បាៃរងការគរំាម្

ក្ំស្ហង ណហើយតំបៃ់មួ្យចំៃៃួនៃចមាក ររសល់បាៃកាេ យជាក្ម្មសិទ្ធឯក្ជៃ ស្ដល តរម្ូវឲ្យមាៃការគតិគូរជា

ចំបាច់ ពីណរោេះការបាតៃ់ូវបរិមាណណដើម្រសល់ណៃេះអាចណធវើឲ្យប េះោល ់ ដល់ណសាភ័ណភាពនបតង ៃងិវិស័យ

ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរផីងស្ដរ។ ក្នងុៃយ័ណៃេះ គួរណរៀបចំ ឲ្យមាៃចលនាោណំដើម្រសល់ណែើងវិញណៅតាម្

តំបៃ់សំខាៃ់ៗមួ្យចៃំៃួ។ 

 ៥.១០- ការគពំារម្សវាម្វជជសាន្រសេ នខិស៊ុខាភបិាល 

ការណរៀបចំណសវាសខុាភបិាលណៅក្នងុភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាៃីមួ្យៗ មាៃទ្រម្ង់ខ្ុសៗគន តាម្ក្រម្តិរដឋបាល (ណខ្តា រសុក្ 

ៃិងឃុំ)។ រសុក្មួ្យចំៃៃួ រតូវរបមូ្លផាុំបណងកើតជារសុក្របតិបតាិ ណដើម្បីបងកលទ្ធភាពផាល់ៃូវណសវាសុខាភិបាលសរមាប់

របជាជៃ។ រសុក្របតិបតាិៃីមួ្យៗ មាៃម្ៃទីរណពទ្យបស្ងអក្មួ្យស្ដលអាចបណរម្ើណសវាជៃូរបជាជៃោ ងតិច ៥០.០០០ នាក្់ ៃងិ

ម្ណឌ លសុខ្ភាពសរមាប់របជាជៃោ ងតិច ៥០០០ នាក្់។ ណោយស្ែក្ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី មាៃរសុក្របតិបតាិស្តមួ្យប ុណោណ េះ 

រួម្ទាងំអតតីម្ៃទីរណពទ្យរសុក្ចំៃៃួ០៣ ៃងិម្ណឌ លសុខ្ភាពចំៃៃួ០៣។  

ទ្ៃទឹម្ៃងឹណៃេះ ការរីក្រាលោលនៃជងំកឺ្ូវីដ-១៩ ស្ដលគម ៃម្ជឈោឋ ៃោបាៃសាម ៃគតិដល់ បាៃជេះឥទ្ធិពល 

ោ ងខាេ ំងដល់ពភិពណលាក្ណលើរគប់វិស័យ រួម្ទាងំការរស់ណៅ ៃងិជីវភាពរបចំនែារបស់របជាជៃ ស្ដលតរម្ូវឲ្យម្ៃសុស

រគប់គន  រតូវសរម្បខ្េួៃរស់ណៅ “ក្នងុទ្មាេ បែ់ម”ី។  

ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖  

- ពរងងឹណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធ វិស័យណវជាសាស្រសា  ៃិងសុខាភបិាលក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីរសបតាម្សាងោ់ជាតិ 

ៃិងអៃារជាតិ ណដើម្បីបណងកើៃទំ្ៃុក្ចិតាណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃិងអៃារជាតិ ស្ដលៃឹងមាៃក្ំណណើៃនាណពលអនាគត 

- ផាលអ់ាទិ្ភាពដលក់ារវិៃិណោគ ៃិងអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភបិាល តាម្រយៈការបណងកើតម្ៃទីរណពទ្យសាងោ់

អៃារជាតកិ្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី ស្ដលៃងឹកាេ យជាម្ជឈម្ណឌ លសុខាភបិាលសរមាប់តំបៃភ់ូមិ្ភាគឦសាៃ 

ៃងឹរួម្ចំស្ណក្ពរងងឹរបតិបតាកិារនៃរបពៃ័ធសុខាភបិាលឲ្យកាៃ់ស្តមាៃរបសិទ្ធភាព ជាពិណសសណផ្កា តណលើការ

ផាល់ណសវាស្ែទាសុំខ្ភាព របក្បណោយគុណភាព សុវតថិភាព សក្ាិសិទ្ធភាព ៃិងសម្ធម៌្ ជៃូរបជាពលរដឋ 

ៃងិកាត់បៃថយការចំោយរបស់របជាពលរដឋណៅកាៃរ់ាជធាៃភីនំណពញ ៃិងរបណទ្សជិតខាង  

- ជំរញុឲ្យមាៃការណធវើទំ្ណៃើបក្ម្មណសវាសុខាភិបាលណៅតាម្ម្ៃទីរណពទ្យបស្ងអក្ ៃិងម្ណឌ លសុខ្ភាពនានា 

ណដើម្បីធានាការផាល់ណសវាពាបាលជាមូ្លោឋ ៃរបក្បណោយរបសិទ្ធភាពជៃូរបជាពលរដឋ 

- ពរងងឹ ៃងិពរងីក្ធៃធាៃម្ៃសុសបណរម្ើការក្នុងវិស័យសុខាភបិាល ពិណសសណៅតាម្ម្ៃទីរណពទ្យបស្ងអក្ ៃិង

ម្ណឌ លសុខ្ភាពក្នុងណខ្តា។ 
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 ៥.១១- ការជរំ៊ុញការអភិវឌ្ឍបម្ចេកវិទា នវាន៊ុវតេន៍ និខភារនចនព្បឌ្ិត 

ខ្ណៈស្ដលរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យក្ំពងុសថ តិណៅក្នុងដំោក្ក់ាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍ ស្ដលមាៃលក្ខណៈមិ្ៃសូវ

សមុគសាម ញខុ្សពីតំបៃ់ទី្រក្ងុណផសងស្ដលមាៃការអភិវឌ្ឍរួចណហើយ ស្ផៃការណម្ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖ 

- រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ គរួរតូវបាៃសិក្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាទី្រក្ងុឆ្ងេ តនវ (Smart City) ណោយរតវូបញ្ចូលទ្សសៃទាៃ 

ៃងិបណចចក្វិទ្ាែមីៗ របក្បណោយភាពនចនរបឌ្តិ ៃងិៃវាៃុវតាៃ៍ ទាងំណលើការណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធ ៃងិសម្បទា

រទ្រទ្ង់ របពៃ័ធគម្នាគម្ៃ៍ ដឹក្ជញ្ាូៃ ការទំ្នាក្់ទំ្ៃង ដំណណើរការរបតិបតាិការ ៃងិការបណាុ េះបោា លជនំាញ

 រឹង ៃងិទ្ៃ ់(Hard Skill and Soft Skill) ចំបាច់នានា រសបតាម្ណគលៃណោបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាលក្នុង

ការណធវើទំ្ណៃើបក្ម្មតំបៃ់ទី្រក្ុង ៃងិទី្របជុំជៃ ណ េ្ើយតបណៅៃងឹបរិបទ្បដិវតាៃ៍ឧសាហក្ម្ម ៤.០ 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គរួបញ្ចូលៃវូបណចចក្វិទ្ាវយ័ឆ្ងេ តរគីដ (Smart-grid Technology) សរមាប់គំរទ្ដល់ការ

សៃសសំំនច ៃងិរគប់រគង ម្ពល ៃងិការគំរទ្ស្ខ្សសង្ហវ ក្ផ់គតផ់គងត់រម្ូវការក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គរួរតូវបាៃសិក្ាណលើការណរបើបណចចក្វិទ្ា ណដើម្បីរគប់រគងធៃធាៃទឹ្ក្ណៅណលើភាពង្ហយរងណរគេះ

នៃរបភពទឹ្ក្ 

- គរួរតូវបាៃគិតគរូដល់ការពរងងឹសម្តថភាពរបស់ម្ស្រៃដីម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណលើការបៃាុ ំៃិងការទ្ទួ្លយក្បណចចក្វិទ្ាែមីៗ សរមាប់គំរទ្សហរគសមី្រក្ូ ធុៃតូច ម្ធយម្ 

ៃងិសិបបក្ម្ម រួម្ទាងំណសវាក្ម្មណផសងៗណទ្ៀត 

- រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ គរួបណងកើតឲ្យមាៃរបពៃ័ធផទុក្ទិ្ៃនៃយ័ ៃិងការរគប់រគងព័តម៌ាៃរួម្ (របជាសាស្រសដ  ធៃធាៃ

ម្ៃុសស សហរគសមី្រក្ូ ធៃុតចូ ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម ណសវាក្ម្មណសដឋក្ិចច ជាណដើម្) 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គួររតូវបាៃយក្ចិតាទុ្ក្ោក្់ណលើបណចចក្វិទ្ាភស័ាុភារក្ម្ម (Logistic Technology) ណផ្កា តណលើ

តរមូ្វការ ៃងិការផគតផ់គង់ណលើវិស័យណទ្សចរណ៍ 

- ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គួរយក្ចិតាទុ្ក្ោក្ក់្សិក្ម្មវយ័ឆ្ងេ តផងស្ដរ (Smart Agriculture)។ 

បស្ៃថម្ពីណលើណៃេះ ណោយសារទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាម្ណឌ លគិរសីម្បូរណៅណោយខ្ពងរ់ាប ៃងិភនំណរចើៃ ណធវើឲ្យរបពៃ័ធ

ទំ្នាក្់ទំ្ៃង ណសវាទូ្រស័ពទ ៃងិរបពៃ័ធអុៃិណធើស្ណត ណៅមិ្ៃទាៃម់ាៃលក្ខណៈណពញណលញណៅណែើយ។ ក្នងុៃ័យណៃេះ ស្ផៃការ

ណម្ជំរុញឲ្យមាៃការសិក្ាតំណែើងរបពៃ័ធអង់ស្តៃទូ្រស័ពទ ៃងិណសវាអុៃិណធើស្ណតរគបដណា ប់ឲ្យបាៃោសណពញណខ្តា រួម្ទាងំ

តំបៃស់្ដៃជរម្ក្សតវនរពទាងំ៥ផងស្ដរ រសបតាម្ណគលៃណោបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាលក្នងុការជំរញុការតភាា ប់តបំៃ់

នានាណៅទូ្ទាងំរបណទ្ស។ 

 ៦- ការតភាជ ប់ ការសព្តួលការម្ធវើដំ្ម្ណើរ និខការម្ធវើសមាហរណកតមកនខុព្កបេណឌ ោតិ និខតំបន់ 

ណដើម្បីជំរុញឲ្យណខ្តាភូមិ្ភាគឦសាៃមួ្យណៃេះ ស្ដលជាណគលណៅណអក្ណូទ្សចរណ៍ដ៏ធំរបស់ក្ម្ពុជាកាេ យជាតំបៃ់ប លូ

ណសដឋក្ិចចមួ្យក្នងុចំណោម្តំបៃ់ប លូណសដឋក្ិចចទាងំ៤ ក្នុងការទាក្ទ់ាញវិៃិណោគសរមាប់ជំរុញក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចជាត ិ ៃិង

ជាណម្ស្ដក្រសូបទាញណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃិងអៃារជាតិ។ ការអភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី គរឺតូវមាៃការ

ចូលរួម្ពរីគប់ភាគោីក្់ពៃ័ធ ៃងិការអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធស្ផនក្ដឹក្ជញ្ាូៃ ៃិងពរងងឹការតភាា ប់ផេូវអាកាស (Air 

Connectivity) ពិណសសគកឺារគិតគូរដលក់ារបណងកើតអាកាសោៃោឋ ៃតំបៃ់ែមី (Regional Airport) ស្ដលមាៃតនួាទី្

សំខាៃ់បណរម្ើដល់ការដឹក្ជញ្ាូៃណទ្សចរ អនក្ដំណណើរតាម្ផេូវអាកាស ៃងិទំ្ៃញិណផសងៗណៅកាៃ់ណគលណៅនានាក្នុងរបណទ្ស 

ៃងិណៅកាៃ់បោា របណទ្សនានាក្នងុតំបៃ។់ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 69 

 ៦.១- ការតភាជ ប់តាត្លវូអាកាស និខម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធអាកាសោនដ្ឋឋ ន  

ការអភិវឌ្ឍអាកាសោៃោឋ ៃម្ណឌ លគិរីែមី លោំប់ ន ក្់ 4C ៃងិតំបៃ់ឧសាហក្ម្មរណបអាកាសោៃោឋ ៃែមីណៃេះ 

ៃងឹពរងកី្អាកាសោឋ ៃនាណពលអនាគត ៃងឹផដលគ់ុណរបណោជៃ៍ជាណរចើៃដលរ់បណទ្សក្ម្ពុជា ដូចជាការរួម្ចំស្ណក្ដល់

ការអៃុវតាណគលៃណោបាយ ៃងិស្ផៃការអភិវឌ្ឍៃត៍ំបៃ់រតីណកាណម្រក្ត ក្ម្ពុជា ឡាវ ណវៀតោម្ (CLV Triangle 

Development Plan) រសបតាម្ណគលៃណោបាយគៃំិតផាួចណផដើម្ស្ខ្សរក្វា៉ែត់ ៃិង វិែី (Belt and Road Initiative) ចូលរមួ្

ការអៃុវតាយុទ្ធសាស្រសាបណងកើៃក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចក្ម្ពុជា ស្ដលរាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជា បាៃចត់ទុ្ក្តំបៃភ់មិូ្ភាគឦសាៃាជា

ប ូលណសដឋក្ិចចទី្៤។ អាកាសោៃោឋ ៃម្ណឌ លគិរី ៃឹងចូលរួម្ចំស្ណក្ណធវើអតិបរមាៃីយក្ម្ម ក្នុងការណក្ៀងគរចំណូលែវិកាជាតិ

ពីវិស័យអាកាសចរ សរមាប់អភិវឌ្ឍៃ៍ណសដឋកិ្ចច សងគម្ក្ិចច ជាពិណសសណ េ្ើយតបណៅៃឹងការណលើក្ក្ម្ពស់ោណិជាក្ម្ម ការ 

 វិៃិណោគផ្កទ លព់ីបរណទ្ស ណទ្សចរណ៍ ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ ណហើយអាកាសោៃោឋ ៃណៃេះ ៃឹងបណងកើៃការទាក្ទ់ាញលំហរូ

ចូលណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃិងអៃារជាតិចូលម្ក្ទ្សសនារម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ ធម្មជាតិនានាក្នុងណខ្តា តំបៃ់ភូមិ្ភាគឦសាៃា 

ស្ដលរតូវបាៃរាជរោឋ ភបិាលចត់ទុ្ក្ជា តារារេះទិ្សឦសាៃា បណងកើៃចំណូលែវិការដឋតាម្រយៈការណ េះណហើររតង់ណៅកាៃ់

អាកាសោៃោឋ ៃម្ណឌ លគិរី។ ទាំងណៃេះ គឺជាការជួយជំរុញ ការអៃុវតាណគលៃណោបាយកាត់បៃថយភាពរកី្រក្របស់

រាជរោឋ ភបិាល ៃិងបណងកើៃចំណូលរបជាពលរដឋ តាម្រយៈការរីក្ចណរម្ើៃវិស័យោណិជាក្ម្ម ៃងិណទ្សចរណ៍ ដូណចនេះការណរតៀម្

បរមុ្ង ៃងិរក្ាដីទុ្ក្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍតំបៃ់ឧសាហក្ម្មរណបអាកាសោៃោឋ ៃ រតូវស្តមាៃការគតិគូរឲ្យបាៃគត់មុ្ត

ទុ្ក្ជាមុ្ៃ។ 

បស្ៃថម្ណលើសពីណៃេះណៅណទ្ៀត ការអភិវឌ្ឍអាកាសោៃោឋ ៃម្ណឌ លគិរីែមី (លោំប់ ន ក្់ 4C) ស្ដលសថ ិតណៅចមាា យ

របមាណ ២០ គីែូស្ម្ រតភាគខាងតបងូនៃរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ អាចៃឹងមាៃភាពទាក្ទ់ាញ ៃឹងណដើម្បពីរងឹងឲ្យមាៃការ

ណ េះណហើររតង់តភាា ប់ណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ ទាងំក្នងុរបណទ្ស ៃងិក្នងុតំបៃទ់ាងំឡាយោស្ដលមាៃ

ចរាចរណ៍ផេូវអាកាសម្មាញកឹ្ ដូចជា ម្ក្ពីរបណទ្សណវៀតោម្ នែ ឡាវ ៃងិជាចលក្រមួ្យជំរញុការណធវើសមាណរក្ម្ម ៃងិ

សុខ្ដុម្ៃីយក្ម្មបៃាិចម្ដងៗ រវាងណគលៃណោបាយណបើក្ចំហណជើងណម្ឃរបស់រាជរោឋ ភបិាល ៃងិណគលៃណោបាយណបើក្

ចំហណជើងណម្ឃរបស់អាសា ៃ ក្៏ដូចជាសរមាប់របណទ្សអៃតុបំៃ់ណម្គងគ រួម្មាៃ ក្ម្ពុជា ចិៃ ឡាវ នែ ភមូា ៃងិណវៀតោម្ 

រួម្ទាងំរក្បខ្ណឌ បោដ របណទ្សក្ិចចសហរបតិបតាិការណម្គងគឡាៃឆ្ងង (Mekong Lancang Cooperation Countries) 

ៃងិរក្បខ្ណឌ យុទ្ធសាស្រសាក្ិចចសហរបតិបតាកិារណសដឋក្ិចចោក្់ពៃ័ធណផសងៗណទ្ៀត។ 

ក្នុងរក្បខ្ណឌ ជាតិ ស្ផៃការណម្ជំរុញឲ្យមាៃការតភាា ប់ផេូវអាកាសពីបោា ណខ្តាណគលណៅណទ្សចរណ៍មួ្យចំៃៃួដូចជា 

រាជធាៃភីនំណពញ  ណខ្តាណសៀម្រាប ណខ្តារពេះសីហៃុ ណខ្តាណកាេះក្ងុ ៃិងណខ្តាបាត់ដំបង ម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី តាម្រយៈ

ណជើងណ េះណហើរក្នុងរសុក្ ក្នុងតនម្េសម្រម្យ ៃិងមាៃការរបក្ួតរបស្ជងណសម ើគន ។ ទ្ៃទឹម្ៃឹងណៃេះ រតូវជំរុញឲ្យរក្ុម្ហ ុៃអាកាសចរ

ក្នុងរសុក្ ណរៀបចំកាលវិភាគ ៃងិណជើងណ េះណហើរឲ្យបាៃណរចើៃ ៃងិណទ្ៀងទាត ់ភាា ប់ណគលណៅសំខាៃ់ៗក្នុងរបណទ្សម្ក្កាៃ់

អាកាសោៃោឋ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ បចចុបបៃន រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរណ៍ក្នុងរសុក្ មាៃចំៃៃួ ០៩ រួម្មាៃ៖ 

១. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណខ្ម្បូឌាអងគរស្អ រ  (Cambodia Angkor Air) 

២. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ សាក យអងគរ (Sky Angkor Airlines) 

៣. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណជសីុ (ណខ្ម្បូឌា) អាងំស្ទ្រោសយូោល់  JC (Cambodia) International Airlines 

៤. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ឡាៃមីុ្ (Lanmei Airlines) 

៥. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ បាសាកា (Basaka Air) 
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៦. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណខ្ម្បូឌាស្អ រណវ៉ែ (Cambodia Airways) 

៧. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណខ្ម្បូឌាបាយៃ័ (Cambodia Bayon Airlines) 

៨. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណហលកី្បូស្ទ្រណខ្ម្បូឌា (Helicopters Cambodia) 

៩. រក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ ណហលសីាា រណខ្ម្បូឌា (Helistar Cambodia)។ 

អាកាសោៃោឋ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃឹងពរងឹងណសវាក្ម្មអាកាសចរសីុវិល ៃងិវិស័យរក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរ  រួម្មាៃ

ការបណងកើតភសាុភារក្ម្មផេូវអាកាស (Air Logistic) សរមាប់ការភាា ប់ទំ្ៃញិផេូវអាកាស (Air Bridge for Air logistic) ៃងិ

បណងកើតសាថ ៃយីទំ្ៃញិផេូវអាកាស (Air Cargo Terminal) បណងកើតណរាងជាងជុសជុលអាកាសោៃ (Aircraft Maintenance 

and Repair) ណសវាក្ម្មលាប ន អំាកាសោៃ (Aircraft Painting) ណសវាក្ម្មសំអាតអាកាសោៃ (Aircraft Cleaning) 

សាលាបណាុ េះបោា លអាកាសចរសីុវិល ៃិងហវឹក្ហវៃឺអាកាសោៃិក្ (Aviation and Pilot Training School) បណងកើត

ការណ េះណហើរក្ំសាៃា (Scenery Flight) ៃិងបណងកើតការណ េះណហើរស្បបក្ីឡា (Sport Flight) ជាណដើម្ រពម្ជាមួ្យការបំរ៉ែុង 

ៃងិការរក្ាដីទុ្ក្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លអាកាសចរ ៃិងពរងីក្អាកាសោឋ ៃនាណពលអនាគត។ 

រូបភាពទី្១៦៖ ការតភាា ប់ណគលណៅសំខាៃ់ៗក្នុងរក្បខ្ណឌ តំបៃរ់តីណកាណអភិវឌ្ឍៃ ៍ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ក្នុងរក្បខ្ណឌ តំបៃ់ ស្ផៃការណម្ជំរុញឲ្យមាៃការតភាា ប់ផេូវអាកាសពីបោា របណទ្សជតិខាង រួម្មាៃរបណទ្សនែ 

ណវៀតោម្ ៃិងឡាវ ម្ក្កាៃណ់ខ្តាម្ណឌ លគិរី រពម្ជាមួ្យទី្រក្ុងសំខាៃ់ៗរបស់របណទ្សអាសា ៃ ៃងិរបណទ្សណផសងណទ្ៀត 

ដូចជារបណទ្សជប ុៃ ក្ូណរ៉ែ ៃិងតំបៃ់ម្ជឈឹម្បូោ៌ជាណដើម្ ស្ដលណរបើរយៈណពលណ េះណហើរចណនាេ េះពី ៥-៧ណមា ង។ 

ណរៅពីណៃេះ ស្ផៃការណម្ចងអលុបង្ហា ញឲ្យមាៃការស្ក្លម្អណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធរទ្រទ្ង់មួ្យចំៃៃួ ពិណសសណៅណពល

ស្ដលអាកាសោៃោឋ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិរីរតូវបាៃសាងសង់ណែើង ស្ដលរួម្មាៃ៖  

- សរម្លួស្បបបទ្ណសន ើសំុទិ្ោឋ ការឲ្យមាៃលក្ខណៈកាៃ់ស្តង្ហយរសួល ពិណសសទី្ផារណទ្សចរណ៍អៃារជាតិសំខាៃ់  ៗ

មួ្យចំៃៃួរបស់របណទ្សនែ ណវៀតោម្ ៃងិឡាវ (ចិៃ ក្ូណរ៉ែ អូស្រសាា លី អាណម្រិក្ រុសសុី ៃងិអឺរ៉ែុបជាណដើម្) 
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- របណទ្សចិៃគឺជាទី្ផារមួ្យដ៏សំខាៃ់សរមាប់របណទ្សក្នុងតំបៃ់ ក្៏ដូចសរមាប់ក្ម្ពុជា ដូចណៃេះគួរសិក្ាពី

ណគលៃណោបាយទិ្ោឋ ការ ពិណសសណៅរដូវកាលស្ដលមាៃណភៀ្វតិចសរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរចិៃ 

- ណរៀបចំសម្បទាណទ្សចរណ៍មួ្យចំៃៃួណៅតាម្រចក្ទាវ រអៃារជាតិ (ណៅណពលស្ដលមាៃការតំណែើងក្រម្តិរចក្ទាវ រ

ណទ្វរភាគីជារចក្អៃារជាតិណៅណពលអនាគត) ដូចជាសាេ ក្សញ្ញា  ម្ណឌ លពត័ម៌ាៃ អគរអនក្ដំណណើរ ៃិងការ

ណរៀបចំឲ្យមាៃ (ASEAN Lane) សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរអាសា ៃជាណដើម្។  

 ៦.២- ការតភាជ ប់តាត្លវូម្គក និខម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធគពំ្ទ 

បចចុបបៃន ការតភាា ប់រវាងរបណទ្សទាងំ៣ ក្ម្ពុជា ឡាវ ៃិងណវៀតោម្ គរឺតូវបាៃណរបើរបាស់តាម្បោា ញផេូវណគក្ 

ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ផេូវជាតិណលខ្ ៧ នៃរបណទ្សក្ម្ពុជា  

- ផេូវជាតិណលខ្ ១៣ នៃរបណទ្សឡាវ  

- ជាមួ្យទី្រក្ុង ណូយ ៃងិទី្រក្ុងហជូីមិ្ញ តាម្រយៈផេូវជាតណិលខ្ ១A។ 

ណៃេះគឺជាលក្ខខ្ណឌ អំណោយផលសរមាប់របណទ្សទាងំ៣ ក្នងុការពរងីក្ការផ្កេ ស់បាូរសរមាប់ការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចច

សងគម្។ ប ុស្ៃាទ្ៃទឹម្ណៃេះ ចំបាច់រតូវមាៃការសាងសង់ ៃងិពរងកី្បស្ៃថម្ណទ្ៀតៃវូបោា ញផេូវជាតតិភាា ប់សរមាប់របណទ្ស

ទាងំ៣។ ដូចណៃេះ ស្ផៃការណម្ ក្ំណត់ទិ្សណៅយុទ្ធសាស្រសា  ដូចខាងណរកាម្៖  

- ជំរញុឲ្យមាៃការសិក្ាណរៀបចំផេូវចរាចរណ៍ណលបឿៃណលឿៃ (Highway) តភាា ប់ម្ជឈម្ណឌ លណទ្សចរណ៍ណៅ

តាម្បោា ណខ្តានានានៃរបណទ្សទាងំ៣ 

- ពរងកី្ការតភាា ប់ផេូវណគក្ពីបោា ណខ្តាណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗមួ្យចំៃៃួក្នុងរបណទ្ស (តំបៃ់ណ ន្រសមុ្រទ្ 

តំបៃណ់សៀម្រាប ៃងិរាជធាៃភីនណំពញ) ៃិងបោា របណទ្សជិតខាង (របណទ្សនែ ណវៀតោម្ ៃងិឡាវ) ម្ក្កាៃ់

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យបាៃកាៃស់្តណរចើៃណដើម្បីមាៃភាពង្ហយរសួលក្នុងការជំរញុឲ្យមាៃចលនាណទ្សចរណ៍នផទក្នុង 

ៃងិជំរញុរបណភទ្ណទ្សចរណ៍ណបើក្បរណោយខ្េួៃឯង (Self-driving Tourism) 

- ជាមួ្យគណរមាងសាងសងរ់ពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរី គួរមាៃការសកិ្ាតំណែើងក្រម្តិរចក្រពំស្ដៃ

ណទ្វភាគីមួ្យចំៃួៃក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅជារចក្អៃារជាតិ ណដើម្បីណ េ្ ើយតបៃឹងតរម្ូវការនៃការណធវើសមាហរណក្ម្ម 

ការពរងងឹក្ិចចសហរបតិបតាកិារ ការទាក្់ទាញការវិៃិណោគ ៃងិលំហរូណភៀ្វណទ្សចររបណទ្សទី្៣ ស្ដល េ្ង

កាតត់ាម្របណទ្សណវៀតោម្  

- ជាមួ្យគន ណៃេះ គួរណរៀបចំឲ្យមាៃចំណតរែយៃា ម្ជឈម្ណឌ លព័តម៌ាៃណទ្សចរណ៍ ភាា ប់ជាមួ្យម្ជឈម្ណឌ ល

 ងទំ្ៃិញនានា ៃិងសម្បទារទ្រទ្ង់ចំបាច់នានា ណៅរចក្ចូលរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យណដើម្បីផាល់ព័ត៌មាៃ ៃិង

ជាទី្សំចតសរមាប់រែយៃាណទ្សចរណ៍ ៃងិអនក្ដំណណើរក្នងុការណធវើដំណណើរក្ម្ាៃាម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

 ៦.៣- ការតភាជ ប់តាត្លវូទឹក និខម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធគពំ្ទ 

សកាា ៃុពលណទ្សចរណ៍ណៅតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ៃិងភាពម្ិៃណចេះរងីសាួ តទាងំរដូវរបំាង ៃងិរដូវវសា ណធវើឲ្យទ្ណៃេ

ស្រសពក្មាៃសកាា ៃពុលក្នងុការស្របកាេ យណៅជាណគលណៅណទ្សចរណ៍ែមីមួ្យណទ្ៀត សរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្៏ដូចជា

សរមាប់ភូមិ្ភាគឦសាៃទាងំមូ្ល ស្ដលរតូវមាៃការគតិគូរ ៃងិទាញយក្ផលរបណោជៃ៍ជាអតិបរមា។ 
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ប ុស្ៃាស្ផអក្ណលើក្តាា ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសាជាក្់ស្សាង ដងទ្ណៃេស្រសពក្សម្បូរណៅណោយលាក្់ែមប រប េះទឹ្ក្ ជាពិណសស

លាក្់ែមប រប េះទឹ្ក្ណៅចំណចុរពំរបទ្លក់្ម្ពុជា-ណវៀតោម្ ចំណចុណកាេះណរម្ចរហតូដល់ចំណចុរបសពវជាមួ្យទ្ណៃេណសសាៃ 

ស្ដលបងកជាឧបសគគក្នុងការណធវើនាវាចរ រាងំសទេះដល់ការតភាា ប់ការណធវើដំណណើរ ៃិងណទ្សចរណ៍តាម្ផេូវទឹ្ក្រវាងណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

រតៃគិរី សទ ឹងស្រតង ៃិងមិ្ៃអាចឲ្យនាវា េ្ងណៅកាៃរ់បណទ្សណវៀតោម្បាៃ។ ជាមួ្យគន ណៃេះ ដងទ្ណៃេណសសាៃ ចប់ពីចំណចុ

របសពវជាមួ្យទ្ណៃេស្រសពក្ណៅដល់ចំណចុរបសពវជាមួ្យទ្ណៃេណម្គងគ សម្បូរណៅណោយែមប រប េះទឹ្ក្ ៃិងក្ំណក្ខ្ាច់ទ្ណៃេ 

ជាពិណសសសំណង់ទំ្ៃប់វារីអគគសិៃីណសសាៃណរកាម្២ ស្ដលជាឧបសគគក្នុងការណធវើនាវាចរ រាងំសទេះដល់ការតភាា ប់ការណធវើ

ដំណណើរ ៃិងណទ្សចរណ៍តាម្ផេូវទឹ្ក្ចូលណៅកាៃ់ទ្ណៃេណម្គងគ។ ណោយស្ែក្ ដងទ្ណៃេណម្គងគណលើ ចប់ពីចំណចុរពំរបទ្ល់ក្ម្ពុជា-

ឡាវ ណៅដល់រក្ងុរក្ណចេះ ក្ស៏ម្បូរណៅណោយែមប រប េះទឹ្ក្ ស្ដលជាឧបសគគក្នងុការណធវើនាវាចរ រាងំសទេះដលក់ារតភាា ប់ការណធវើ

ដំណណើរ ៃិងណទ្សចរណ៍តាម្ផេូវទឹ្ក្ពីរក្ុងសទ ឹងស្រតងទី្កាៃ់រក្ុងរក្ណចេះ ឬតំបៃ់បឹងទ្ណៃេសាប ឬតំបៃ់ណផសងណទ្ៀត ៃិងមិ្ៃអាច

ឲ្យនាវា េ្ងណៅកាៃរ់បណទ្សឡាវបាៃណែើយ។ 

បញ្ញា ខាងណលើ បងកជាឧបសគគក្នុងការសាងសង់ក្ំពង់ស្ផណទ្សចរណ៍ណៅតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ៃិងមិ្ៃអំណោយផល

ដលក់ារតភាា ប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរីជាមួ្យបោា ណខ្តាជុំវិញ ៃងិរបណទ្សជិតខាងតាម្ផេូវទឹ្ក្។ ប ុស្ៃាោ ងោក្៏ណោយ តំបៃ់ណៅ

តាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ណៅស្តមាៃសកាា ៃពុលណទ្សចរណ៍ណផសងណទ្ៀត។ ក្នុងៃយ័ណៃេះ ស្ផៃការណម្ជំរញុឲ្យមាៃសិក្ាណរៀបចំ 

ដូចខាងណរកាម្៖ 

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នងុការណរៀបចំចំណតយៃាណ េះណៅណលើទឹ្ក្ (Water Plane or Amphibious Plane) ស្ដល

អាចសិក្ាជ ំៃដំបូងណៅតបំៃ់របជុំជៃនៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ ស្ដលជាទី្តំាងមាៃសកាា ៃពុលសរមាប់ការ

ណរៀបចំណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធណៃេះ ស្ដលៃងឹជំរញុការតភាា ប់ពតីំបៃភ់ូមិ្ភាគឦសាៃណៅកាៃត់ំបៃ់សមុ្រទ្ ៃិង

តំបៃ់បឹងទ្ណៃេសាបណខ្តាណសៀម្រាប តាម្រយៈយៃាណ េះណលើទឹ្ក្ណៃេះ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃការណរៀបចំក្ញ្ចប់ស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ៃងិបស្រញ្ញា បការយល់ដឹងណៅរបជា

ពលរដឋស្ដលរស់ណៅតាម្ដងទ្ណៃេ ៃងិអារសយ័ផលតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ណដើម្បីធានារបសិទ្ធភាព ៃងិរបសិទ្ធផល

នៃការរគប់រគងធៃធាៃធម្មជាតិ ៃងិជីវចរមុ្េះណៅក្នុងស្ដៃជរម្ក្សតវនរពស្រសពក្ ក្៏ដូចជាការណលើក្ក្ម្ពស់ការ

ចូលរមួ្របស់សហគម្ៃមូ៍្លោឋ ៃ ៃងិសាធារណជៃ ក្នងុការការោរ ៃងិការអភរិក្សជីវចរមុ្េះ ៃងិធៃធាៃធម្មជាត ិ

ៃងិរបពៃ័ធណអក្ូែូសីុ ប ុស្ៃារតូវគិតគូរអំព ីៃភិយ័ជាយ ណហតនុៃជៃំៃ់ទឹ្ក្ណភេៀងផងស្ដរ។ 

រូបភាពទី្១៧៖ ទិ្ដឋភាពទ្ណៃេស្រសពក្ ៃងិគំរូចំណតយៃាណ េះណលើទឹ្ក្ 
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(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ស្នកទី២៖ ការកំណតយ់នេការអន៊ុវតេ 

 ១- ធនធានហិរញ្ាវតាសុព្មាបអ់ន៊ុវតេស្នការម្ត 

របសិទ្ធភាព ៃងិរបសិទ្ធផលនៃការអៃវុតាស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី (២០២១-២០៣៥) 

អារសយ័ណលើការណគៀងគរធៃធាៃហិរញ្ាវតថចំុបាច់ ណដើម្បគំីរទ្ការអៃុវតាស្ផៃការសក្ម្មភាព ស្ដលបាៃណសន ើណែើងក្នងុ

ស្ផៃការណម្ណៃេះ។  

របភពហិរញ្ាបបទាៃទាងំណៃេះ រមួ្មាៃ៖ 

- ទ្១ី៖ ែវិកា ៃងិហិរញ្ាបបទាៃរបស់រាជរោឋ ភបិាល 

- ទ្២ី៖ ែវិកា ៃងិហិរញ្ាបបទាៃពនីដគអូភិវឌ្ឍៃ៍ ៃងិរបណទ្សនដគ ូ

- ទ្៣ី៖ ការចូលរួម្របស់វិស័យឯក្ជៃទាងំក្នុងរសុក្ ៃងិណរៅរសុក្ តាម្រយៈការវិៃិណោគណរកាម្ទ្រម្ងន់ានា 

ទាងំវិៃិណោគសាធារណៈ ៃងិវិៃិណោគឯក្ជៃ 

- ទ្៤ី៖ ែវិកា ៃងិហិរញ្ាបបទាៃពរីបភពរសបចាប់នានា ស្ដលរួម្មាៃ៖ 

 ចំណូលពកីារលក្់សំបុរតចូលរម្ណីយោឋ ៃ ៃងិណគលណៅណទ្សចរណ៍នានា ស្ដលរគប់រគងណោយ

សាថ ប័ៃរដឋ 

 ចំណូលណផសងៗពីការណរបើរបាស់ណសវា ៃងិសម្បទាណទ្សចរណ៍ណៅតាម្រម្ណីយោឋ ៃ ៃងិណគលណៅ

ណទ្សចរណ៍នានា ស្ដលរគប់រគងណោយសាថ ប័ៃរដឋ 

 ចំណូលពកីារជលួ ឬការផាលស់ម្បទាៃវិៃិណោគនានា 
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 មូ្លៃធិិបរិសាថ ៃ ស្ដលទ្ទួ្លបាៃតាម្រយៈការលក្ក់ាណបាៃ ការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែ ៃងិរបភពពកីារ

ណរបើរបាស់ធៃធាៃធម្មជាតនិានា 

 របភពរសបចាប់ណផសងណទ្ៀត។ 

យុទ្ធសាស្រសាជាក្ល់ាក្ោ់ក្ព់ៃ័ធៃងឹការណគៀងគរធៃធាៃហិរញ្ាវតថុចំបាច់  ៃឹងណរៀបចំណែើងណដើម្បីធានារបសិទ្ធភាព 

ៃងិសក្ាិសិទ្ធភាពក្នងុការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ។ 

 ២- យនេការសាា ប័ន និខអភិព្កតននការអន៊ុវតេ 

ការក្ំណត់យៃាការសាថ ប័ៃចាស់លាស់ គឺជាក្តាា សំខាៃក់្នុងការធានាការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះរបក្បណោយ

របសិទ្ធភាព ៃងិរបសិទ្ធផល។ ក្នុងៃយ័ណៃេះ សាថ ប័ៃអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ រតូវបាៃណសន ើឲ្យបណងកើតណែើង ដូចខាងណរកាម្៖ 

- ក្រម្តិ ន ក្ជ់ាត៖ិ គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងមួ្យ រតូវបាៃបណងកើតណែើងណដើម្បីដឹក្នំា ៃងិសរម្បសរម្លួការអៃវុតា 

ស្ផៃការណម្ណៃេះ ណោយអាចរតវូបាៃស្ក្សរម្លួសមាសភាព ៃងិតនួាទី្ ភារក្ិចច ណចញពគីណៈក្ម្មការអៃារ

រក្សួងណដើម្បីសិក្ាណរៀបចំស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិងមាៃណលខាធិការោឋ ៃ

មួ្យណដើម្បធីានាដំណណើរការការង្ហររបចំនែា 

- ក្រម្តិ ន ក្ណ់រកាម្ជាត៖ិ គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី គឺជាណសនាធិការឲ្យគណៈក្ម្មការ 

អៃាររក្សួងខាងណលើ ក្នងុការជរំុញការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ 

- យៃាការសាថ បៃ័គំរទ្ម្យួចៃំៃួ ៃិងរតូវបាៃបណងកើតណែើង ណដើម្បីគំរទ្ការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ ដូចជាការ

បណងកើតអងគភាពរគប់រគងណគលណៅណទ្សចរណ៍អាទិ្ភាពទាងំ០៦ខាងណលើ (DMO-Destination Management 

Organization) ស្ដលមាៃទ្រម្ង់ជាយៃាការអៃាររក្សួង ៃងិយៃាការសាថ ប័ៃចំបាច់នានា។ 

គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងខាងណលើ គឺជាណសនាធិការឲ្យរាជរោឋ ភបិាលក្នុងការរគប់រគង ៃងិសរម្ួលក្ិចចដំណណើរការ 

នៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្ ណោយស្ផអក្ណលើអភរិក្ម្បុណរសក្ម្ម ណដើម្បីបណងកើតៃូវលក្ខខ្ណឌ អំណោយផលក្នុងបរិោកាសបរិោប័ៃន 

 រណលើទ្សសៃទាៃ “ការអភិវឌ្ឍបណរម្ើការអភិរក្ស ការអភិរក្សរទ្រទ្ង់ដលក់ារអភិវឌ្ឍ”។ 

 ៣- ការតាតដ្ឋន ព្តួតរិនិតម និខវាយតនតល 

ការតាម្ោៃ រតតួពៃិតិយ ៃងិវាយតនម្េការអៃុវតាស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃណ៍ទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី (២០២១-

២០៣៥) ៃឹងរតូវណធវើណែើងណរៀងរាល់ ៥ឆ្ងន ំម្ាង ណោយគណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងស្ដលៃងឹរតូវបណងកើតណែើង ក្នងុណនាេះ៖  

- ណលើក្ទី្១ ណៅឆ្ងន ំ២០២៥ 

- ណលើក្ទី្២ ណៅឆ្ងន ំ២០៣០ 

- ណោយស្ែក្ណលើក្ទី្៣ ណៅឆ្ងន ំ២០៣៥ ណដើម្បីបូក្សរុបលទ្ធផលនៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្ ៃិងោក្់ណចញៃូវ

ស្ផៃការសរមាប់រយៈណពលបនាទ ប់។ 

ការរតតួពៃិតិយណៅដំោក្ក់ាលទី្១ ៃងិទី្២ រតូវណផ្កា តណលើចំណចុសំខាៃ់ៗណដើម្បីជាមូ្លោឋ ៃស្ក្តរម្ូវ ៃិងតរម្ង់

ទិ្សក្នុងការអៃុវតាបៃា ណោយណផ្កា តណលើ៖ 

- ការណធវើបចចុបបៃនភាពសភាពការណ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ពិភពណលាក្ តំបៃ់ ៃងិវិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា 

- ការណធវើបចចុបបៃនភាពសភាពការណ៍ ៃងិការវិវតានៃ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ការណធវើបចចុបបៃនភាពតំបៃ់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍជាអាទិ្ភាព ស្ដលបាៃក្ំណត់ក្នងុស្ផៃការណម្ 

- ការណធវើបចចុបបៃនភាពគណរមាងអាទិ្ភាពនានា ស្ដលបាៃក្ំណតក់្នុងស្ផៃការណម្។ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 75 

 ៤- ការព្គ្ប់ព្គ្ខហានិភ័យម្ដ្ើតបីម្ព្តៀតដ្ឋក់ម្ចញម្សណារយី ូសកតព្តូវ 

ណរៅពកី្ិចចខិ្តខ្រំបឹងស្របងរបស់រាជរោឋ ភបិាលដូចបាៃគិតគូរខាងណលើ របសិទ្ធភាពនៃការអៃុវតា “ស្ផៃការណម្

អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី” ក្៏អារស័យផងស្ដរណលើការស្របរបលួនៃសភាពការណ៍សាក្លណលាក្ ៃងិ

តំបៃស់្ដលអាចបងកជា ៃភិយ័ ស្ដលចំបាច់រតូវយក្ចិតាទុ្ក្ោក្ ់ៃិងណរតៀម្លក្ខណៈណោេះរសាយ ស្ដលរួម្មាៃ៖ 

- ទ្១ី-  ៃភិយ័ោក្ព់ៃ័ធៃងឹភាពង្ហយរងណរគេះនៃ វស័ិយណទ្សចរណ៍សាក្លណលាក្ 

លហំូរណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតិណោយផ្កទ ល់ម្ក្កាៃណ់ខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃរបណម្ើលណម្ើល ជាក្ាីសងឹឹម្ដ៏សំខាៃ់

នៃការអភិវឌ្ឍរពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរ។ី ប ុស្ៃាដូចបាៃបង្ហា ញណៅស្ផនក្ខាងណលើ បញ្ញា ជាសាក្លនានាស្ដលបាៃ

ណចតណែើង ដូចជាការែយចុេះក្ំណណើៃណសដឋក្ិចចតំបៃអ់ុឺរ៉ែុប សំណុំណរឿង Brexit សស្រង្ហគ ម្ោណិជាក្ម្ម ៃិងជំណលាេះណសដឋក្ិចច

រវាងរបណទ្សម្ អោំច បញ្ញា បស្រម្បរម្លួអាកាសធាតុ ៃងិបញ្ញា សាក្លមួ្យចំៃៃួណទ្ៀត បាៃណធវើឲ្យសាថ ៃភាពវិស័យ

ណទ្សចរណ៍សាក្លណលាក្ ៃងិតំបៃ ់ រប ម្ៃងឹក្ំណណើៃមិ្ៃរបាក្ដរបជាក្នុងឆ្ងន ំ២០២០ ៃងិបោា ឆ្ងន ំខាងមុ្ខ្ ស្ដលៃងឹ

ណធវើឲ្យប េះោលដ់ល់វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជាៃោិយជារួម្ ៃងិវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃោិយណោយស្ែក្។  

- ទ្២ី-  ៃភិយ័ោក្ព់ៃ័ធៃងឹការណក្ើតណែើងនៃវបិតាសិាក្លស្ដលម្ៃិអាចណរគងទ្កុ្បាៃ 

ឆ្ងន ំ២០២០ រតូវបាៃចត់ទុ្ក្ជាឆ្ងន ំដ៏លបំាក្បំផតុសរមាប់ពភិពណលាក្។ ការរីក្រាលោលនៃជំងកឺ្ូវីដ-១៩ បាៃជេះ

ឥទ្ធិពលោ ងខាេ ំងដល់ពភិពណលាក្ណលើរគប់វិស័យ រួម្ទាងំវិស័យណទ្សចរណ៍ផងស្ដរ។ សរមាប់ក្ម្ពុជាក្នងុឆ្ងន ំ២០២០ក្ៃេង

ម្ក្ណៃេះ វិស័យណទ្សចរណ៍ បាៃទ្ទួ្លរងៃវូក្ំណណើៃអវិជាមាៃ ៃិងរតូវបាៃពាក្រណ៍ណរកាម្ណសោរីយ ូស្របរបលួណផសងៗ

សរមាប់ឆ្ងន ំបៃាបនាទ ប់។ ណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា របស្ហលរតូវចំោយណពលណវលាពី ៣-៥ឆ្ងន ំ ណដើម្បីវិលម្ក្រក្សាថ ៃការណ៍

ដូចណដើម្វិញ។ បទ្ពិណសាធៃន៍ៃការរក្ាក្ំណណើៃណទ្សចរណ៍នាអំែុងវិបតាិជងំ ឺ SARS ណៅឆ្ងន ំ២០០៣ ក្៏មិ្ៃអាចរតូវបាៃ

ណរបើរបាស់របក្បណោយរបសិទ្ធភាពក្នុងបរិបទ្នៃជំងកឺ្ូវីដ-១៩ណៃេះ។ ក្នងុៃ័យណៃេះ  វិស័យណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា រួម្ទាងំវិស័យ

ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតវូណរតៀម្ខ្េួៃទ្ប់ទ្ល់ ៃងិសរម្បខ្េួៃជាមួ្យវិបតាិជាសាក្លនានា ស្ដលអាចណក្ើតមាៃណែើងជា

យ ណហត ុស្ដលឃ្លេ តពគីៃេងនៃការពាក្រណ៍ ៃិងការគតិគូរ។ 

- ទ្៣ី-  ៃភិយ័ោក្ព់ៃ័ធៃងឹក្តាា បស្រម្បរម្លួធម្មជាត ិ

ខ្ណៈណពលស្ដលអាកាសធាតុណៅណលើស្ផៃដីបាៃ េ្ងកាតអ់ំែុងណពលនៃការស្របរបួល ភ័សាុតាងតាម្ស្បបវិទ្ាសាស្រសា

សម័្យទំ្ណៃើបបាៃបង្ហា ញអំពកីារណក្ើៃណែើងដ៏ឆ្ងប់រហ័សនៃបញ្ញា បស្រម្បរម្ួលអាកាសធាតុណៅទូ្ទាងំពិភពណលាក្ ស្ដលណក្ើត

ណចញពីសក្ម្មភាពផលិតក្ម្ម ការណធវើឧសាហូបៃីយក្ម្ម ការែយចុេះនៃបរិមាណនរពណ ើ  ៃិងបស្រម្បរម្ួលនៃការណរបើរបាស់

ដីជាណដើម្។ បញ្ញា ណៃេះបាៃបណងកើតជា ៃភិ័យមិ្ៃអាចណរគងទុ្ក្បាៃជាណរចើៃ ដូចជាបាតុភូតធម្មជាតិស្របរបួលមិ្ៃណទ្ៀងទាត ់

ភាពរាងំសាួ ត ការណក្ើៃណែើងរលក្ក្ំណៅ ណភេើងណ្េះនរព ខ្យលព់យុេះ ៃងិណរគេះទឹ្ក្ជៃំៃ់ជាណដើម្ ស្ដលទាងំអស់ណៃេះបាៃបងកជា

ផលប េះោល់ណៅដល់ក្ិចចខិ្តខំ្របឹងស្របងក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យណសដឋក្ិចចនានា រួម្ទាងំវិស័យណទ្សចរណ៍ផងស្ដរ។ 

ស្ផអក្ណលើការតាម្ោៃ ៃងិរតតួពៃិតិយការអៃុវតាជារបចំៃូវស្ផៃការណម្ណៃេះ ណសោរីយ ូណផសងៗោក្ព់ៃ័ធៃងឹការ

អភិវឌ្ឍវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងឹរតូវបាៃសិក្ាណរៀបចំ ៃងិស្ក្តរមូ្វ ពិណសសនាឱកាសរតតួពៃិតិយ ៃងិវាយតនំល 

ការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៅដំោក្ក់ាលទី្១ ៃងិទី្២។ 

រាជរោឋ ភបិាល ៃងឹខ្តិខ្ំរគបរ់គង ៃងិណោេះរសាយ ៃភិយ័ ៃងិបញ្ញា រប ម្នានា ណដើម្បធីានារបសិទ្ធភាព ៃងិ

សក្ាិសិទ្ធិភាពក្នុងការអៃុវតាស្ផៃការណម្ សណរម្ចបាៃតាម្ចក្ខុ វិស័យស្ដលបាៃកំ្ណត់ ណោយ រណលើភាពបត់ស្បៃ  ៃិង

អភិរក្ម្បុណរសក្ម្ម។  
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ម្សចកេីសននិដ្ឋឋ ន 

ណរបៀបរបដូចៃងឹរគប់ណពរជសរមាប់ភូមិ្ភាគឦសាៃ ម្ណឌ លគិរីរតូវបាៃចត់ទុ្ក្ជាណខ្តាណោរណពញណៅណោយ

សកាា ៃុពលសរមាប់ការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍ ទាងំស្បបធម្មជាតិ ៃងិវបបធម៌្ ស្ដលមាៃណៅោសណពញ ៃិងមិ្ៃទាៃ់រតូវបាៃ

ណរបើរបាស់អស់លទ្ធភាព។ ឧតាម្ភាពនៃវិស័យណទ្សចរណ៍ គឺជាកាតាលីក្រដ៏សំខាៃក់្នងុការណលើក្សទួយណសដឋក្ិចច ការអភិរក្ស 

ធៃធាៃធម្មជាតិ វបបធម៌្ បរិសាថ ៃ ៃងិកាត់បៃថយភាពរក្ីរក្របស់របជាជៃក្នុងណខ្តាស្ដលធាេ ប់ស្តោច់រសោលមួ្យណៃេះ។ 

ទ្សសៃទាៃ “ការអភវិឌ្ឍបណរម្ើការអភរិក្ស ការអភរិក្សរទ្រទ្ងដ់លក់ារអភវិឌ្ឍ” គឺជា អ្ឹងក្ងមិ្ៃអាចខ្វេះបាៃណដើម្បី

ធានាការអភិវឌ្ឍមួ្យស្ដលមាៃសោា ប់ធាន ប់ ៃងិរណបៀបណរៀបរយរតឹម្រតូវ  រណលើគុណតនម្េធម្មជាតិ វបបធម៌្ សងគម្ ៃងិ

ការតម្កល់របណោជៃ៍របជាជៃ ៃងិរបជាជាតិជាធ។ំ 

របសិទ្ធភាព ៃិងរបសិទ្ធផលនៃការអៃុវតាស្ផៃការណម្ណៃេះ គឺអារស័យណលើការចូលរួម្ ៃិងសហការសអ ិតរមួ្ត 

សីុជណរៅ ៃងិការទ្ទួ្លខ្ុសរតូវរវាងភាគោីក្់ពៃ័ធនានា ជាពិណសសភាពជានដគូ “រដឋ-ឯក្ជៃ-របជាពលរដឋ” ណរកាម្

ម្ជឈោឋ ៃសាក្លភាវូបៃយីក្ម្ម ស្ដលណោរណពញណោយភាពមិ្ៃចាស់លាស់ ៃិងការរបក្ួតរបស្ជងខ្ពស់។ 

 រណលើមូ្លោឋ ៃទាងំអស់ណៃេះ ការណរៀបចំស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ចក្ខុវិស័យ 

(២០២១-២០៣៥) គជឺារតីវិស័យ ៃងិស្ផៃទី្បង្ហា ញផេូវដ៏សំខាៃជ់ំរុញការអភិវឌ្ឍតំបៃភ់ូមិ្ភាគឦសាៃជាប ូលណសដឋក្ិចចទី្៤

របស់ក្ម្ពុជា បណងកើតកាលាៃុវតាែមី រួម្ចំស្ណក្ដល់ការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចចក្ម្ពុជា ក្នុង្ៃទៈដ៏មុ្េះមុ្ត ៃងិការណបាជ្ាចិតាចាស់លាស់ 

របស់រាជរោឋ ភបិាល ណរកាម្ការដឹក្នំាដ៏នេ សនវ ៃងិគតបិណឌ ិតរបស់ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន 

នាយករដ្ឋតន្រនេីននព្រះរាោណាចព្កកតពោុ។ 

ជារួម្ ស្ផៃការណម្ស្ដលមាៃលក្ខណៈសមាហរណក្ម្មជាមួ្យវិស័យគំរទ្នានាណៃេះ តរម្ង់ចក្ខុវិស័យណៅរក្ការ

សណរម្ចម្ហិចឆតាអភិវឌ្ឍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ជាណគលណៅណទ្សចរណ៍លោំប់ពិភពណលាក្ ធានាបាៃស្ផេផ្កក

នៃការអភិវឌ្ឍណសដឋក្ិចចសងគម្របក្បណោយៃិរៃារភាព ៃងិបរិោប័ៃន ៃិងការស្បងស្ចក្ផលរបណោជៃ៍របក្បណោយសម្ធម៌្ 

ក្នុងក្ាីសងឹឹម្របក្បណោយសុទិ្ដឋិៃិយម្  ការអភិវឌ្ឍរបក្បណោយៃិរៃារភាព ឧតាមាៃុវតាៃ៍ ៃងិការទ្ទួ្លខុ្សរតូវនៃវិស័យ 

ណទ្សចរណ៍ ៃឹងបណងកើតបាៃជាផលរបណោជៃ៍ណសដឋក្ិចចសងគម្ដល់របជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃទូ្ទាងំណខ្តា ៃងិរួម្ចំស្ណក្ោ ង

សំខាៃ់់ដល់ការស្ែរក្ាការោរ ៃិងអភិរក្សធៃធាៃធម្មជាតិ ៃងិណបតិក្ភណឌ វបបធម៌្ រក្ាបាៃៃូវអតាសញ្ញា ណណដើម្ រពម្ទាងំ

ជំរញុការអភិវឌ្ឍ “ក្ម្ពុជា៖ រពេះរាជាោចរក្អចឆរយិៈ”៕ 

6
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ឧបសតព័នធ ក៖ តារាខស្នការសកតមភារអន៊ុវតេស្នការម្ត 

* រយៈណពលម្ធយម្ គឺរតូវបាៃក្ំណតច់ប់ពី ឆ្ងន ំ២០២១-២០២៥ 

* រយៈណពលស្វង គឺរតូវបាៃក្ណំត់ចប់ពីណរកាយ ឆ្ងន ំ២០២៥ 

ស្នការសកតមភារ រយៈម្រល 
សាា ប័នដឹ្កនា ំ

អន៊ុវតេស្នការម្ត 
សាា ប័នទទួលេ៊ុសព្តូវអន៊ុវតេ 

១). ការកំណត់តំបន់ម្ទសចរណ៍អាទិភារសព្មាបក់ារអភិវឌ្ឍ 

- ណរៀបចំឯក្សារ ៃងិបទ្ោឋ ៃគតិយតុាក្ំណត់តំបៃអ់ាទិ្ភាពសខំាៃ់ៗទាងំ០៦ ស្ដលរតូវរក្ាទុ្ក្សរមាប់

ការអភិវឌ្ឍ រួម្មាៃ៖ ១). តំបៃរ់ណបៀងណអក្ូណទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍ធម្មជាតនិៃស្ដៃជរម្ក្សតវ

នរពទាងំ០៥  ២). តំបៃ់រណបៀងណទ្សចរណ៍វបបធម៌្ ៃងិណអក្ូណទ្សចរណ៍ប ូរសា-ោក្ោ់ ំ ៣). រក្ងុ

ស្សៃម្ណនារម្យ ៤). តំបៃ់រសុក្អរូរាងំ ៥). តំបៃ់របជុំជៃនៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ ៃិង ៦). តំបៃ់ណទ្សចរណ៍ 

សមាហរណតាម្រចក្រពំស្ដៃ។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 

- គណៈក្ម្មការ

អៃាររក្សួង

ដឹក្នំា ៃិង

សរម្បសរមួ្ល 

ការអៃុវតា

ស្ផៃការណម្ (គ.

អ.ដ.ស) 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- ណលខាធកិារោឋ ៃគណៈក្ម្មការអៃារ

រក្សួង (គ.អ.ដ.ស) 
- សិក្ាបណងកើតអងគភាពរគប់រគងណគលណៅណទ្សចរណ៍ (Sub DMO-Destination Management 

Organization) សរមាប់ការរគប់រគង ៃងិអភិវឌ្ឍតំបៃ់អាទិ្ភាពទាងំ០៦ខាងណលើ។ 

- សិក្ាណរៀបចំណគលការណ៍ស្ណនំាសា ីពកីារអភិវឌ្ឍ ៃងិវិៃិណោគក្នុងតំបៃអ់ាទិ្ភាពទាងំ០៦។ 

២). ការអភិវឌ្ឍ្លិត្លម្ទសចរណ៍ និខវិនិម្ោគ្កនខុវិស័យម្ទសចរណ៍ 

២.១. ការជរំញុការវនិិគោគ្ម្បទាក្ទក្ទង់្ំខាន់ៗ្ក្ាប់វិ្ ័យគទ្ចរណ៍កែងុគខតតម្ណឌ លគិរ ី

- ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍណសវាសាន ក្់ណៅបស្ៃថម្ ទាងំសោឋ គរ ផទេះសោំក្់ ណអក្ូែូត 

បឹង គ ែូ ម្ សូ្តល ជាពិណសសការវិៃិណោគណលើសោឋ គរលោំប់ផ្កក យ៤ ផ្កក យ៥ សាលរបជុំក្រម្ិត

ខ្ពស់ ទី្លាៃវាយក្ៃូណ គ ល សួៃក្ម្ាៃា សួៃសតវ ៃិងសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ណផសងៗ ស្ដលអាចទាក្់

ទាញណភៀ្វណទ្សចរលោំប់ខ្ពស់ ចំោយណរចើៃ ៃិងសាន ក្់ណៅបាៃយូរ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 
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- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃការសាងសង់ ៃងិស្ក្លម្អពហុក្ឡីាោឋ ៃក្នុងណខ្តា ៃិងតំបៃ់ស្ដលអាចបណរម្ើដល់

ការណរៀបចំជារពតឹាិការណ៍ក្ឡីា ក្៏ដូចជារពឹតាកិារណ៍ក្ឡីាណទ្សចរណ៍នានា។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងអប់រំ យុវជៃ ៃិងក្ឡីា 

- គណៈក្មាម ធិការជាតិអឡូាពំិក្ក្ម្ពុជា 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- សិក្ាណរៀបចំផាររារតីឲ្យមាៃលក្ខណៈសាងោ់ ធានាបាៃៃូវសោា ប់ធាន ប់លអ ៃងិមាៃសក្ម្មភាព 

សម្បូរស្បប រពម្ជាមួ្យវិែីម្ាបូអា រមួ្យ ស្ដលអាចៃងឹរតូវបាៃណរៀបចំណែើងណៅតាម្បណោា យវិែី

ក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ (ជាប់ៃងឹរងវង់មូ្លណគនរព)។ ២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី - ជំរុញ ៃិងណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការបណងកើតណសវាក្ម្ម ៃងិសម្បទាណទ្សចរណ៍ណផសងៗ ដូចជាណភាជៃីយោឋ ៃ 

អា រោឋ ៃណទ្សចរណ៍ ណសវាក្ម្មក្ម្ាៃាម្ៃុសសណពញវយ័ (ខារា៉ែអណូខ្ រងគសាល ក្េឹប ៃងិណបៀរ គ ឌ្ៃិ) 

ៃងិណសវាក្ម្ាៃានានា ណោយរតូវក្ំណតត់ំបៃ់ (Zoning) ឲ្យបាៃចាស់លាស់។ 

២.២. ការអភវិឌ្ឍសហគម្ៃណ៍ទ្សចរណ៍ ណអក្ណូទ្សចរណ៍ ៃងិណទ្សចរណ៍នបតង 

- ជំរុញការវិៃិណោគណអក្ណូទ្សចរណ៍ខាន តតចូណៅក្នងុតំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព ៃិងសិក្ាបញ្ចូល សក្ម្មភាព

ណទ្សចរណ៍ណៅក្នុងសហគម្ៃស៍្ដលមាៃសកាា ៃពុល ណដើម្បីស្របកាេ យណៅជាសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិ

ណអក្ូណទ្សចរណ៍។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ. .្ 

- រក្ុម្ការង្ហរអៃាររក្សួងរគប់រគង ៃងិ

អភិវឌ្ឍសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ូ

ណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ៃងិ

ណៃសាទ្ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរុញឲ្យមាៃសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពងស្បបក្ម្ាៃា រួម្ជាមួ្យការអភិវឌ្ឍណទ្សចរណ៍ ក្ីឡាស្ដល

មាៃលក្ខណៈផសងណរពង ដូចជាការជិេះក្ងក់្នុងនរព ការណែើងភនំ ៃងិរបណភទ្ក្ឡីាណផសងៗ ។ 

២.៣. ការជរំញុការអភវិឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ 

- ជំរញុឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ស្បបស្ក្នចនឲ្យបាៃណរចើៃបស្ៃថម្ពីណលើរម្ណីយោឋ ៃ ២០២១ - គ.អ. .្ - រក្សួងណទ្សចរណ៍ 
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ណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃរសាប់។ ណៅម្ធយម្ - រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណរៀបចំស្ផៃទី្បង្ហា ញណគលណៅណទ្សចរណ៍ ៃិងផសពវផាយឲ្យបាៃទូ្លំទូ្លាយដល់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ. .្ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

២.៤. ការណរៀបចរំពតឹាកិារណ៍ណទ្សចរណ៍  

- សិក្ាណរៀបចំជារពតឹាិការណ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិរពឹតាកិារណ៍ក្ឡីានានា ស្ដលអាចជារពតឹាិការណ៍ណរៀបចំជា

លក្ខណៈរដូវកាល ឬជាលក្ខណៈណទ្ៀងទាត់ ដូចជាពិធីបុណយណអកូ្ណទ្សចរណ៍  ពិធីបុណយដំរី ៃិង

ពិធីបុណយជៃជាតិភាគតិចជាណដើម្។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ. .្ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

២.៥. ការអភវិឌ្ឍណទ្សចរណ៍វយ័ចោំស់ ណទ្សចរណ៍សុខ្ភាព ៃងិណទ្សចរណ៍ផទេះទ្២ី 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍតំបៃ់ណទ្សចរណ៍ពិសិដឋ រពម្ជាមួ្យៃឹងការណរៀបចំជាតំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃសមាហរណ 

ស្ដលរួម្បញ្ចូលៃវូសក្ម្មភាព ៃងិណគលៃណោបាយណលើក្ទឹ្ក្ចិតាជាពិណសស។  

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- គណៈក្មាម ធិការជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍

ណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- សិក្ាណរៀបចំណគលៃណោបាយពិណសស ណដើម្បីជំរញុឲ្យណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាតមិាៃលទ្ធភាពក្នងុការទិ្ញ

អចលៃរទ្ពយក្នុងក្រម្តិោមួ្យ ៃងិមាៃសិទ្ធិណរបើរបាស់អចលៃរទ្ពយណនាេះក្នុងអំែុងណពលសាន ក្់ណៅ

ក្ម្ពុជា។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្សួងណរៀបចំស្ដៃដី  

ៃគរូបៃយីក្ម្ម ៃងិសំណង ់

- ណរៀបចំឲ្យមាៃទី្តាំង ឬក្ស្ៃេងសម្រសបោមួ្យ សរមាប់ណរៀបចំផលតិផលណទ្សចរណ៍ស្បបសមាធ ិ

ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរបស្ៃថម្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការជាតិអភិវឌ្ឍៃ៍

ណទ្សចរណ៍ 
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៣). ការរព្ខឹខគ្៊ុណភារម្ទសចរណ៍ និខធនធានតន៊ុសសគពំ្ទ 

៣.១. ការពរងងឹគណុភាពណទ្សចរណ៍ 

- សណរម្ចឲ្យបាៃយុទ្ធនាការ “ណសវាម្យួ សាងោ់មួ្យ”ណៅរគប់មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍។ 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរុញ ៃិងណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការបណងកើតរក្ុម្ហ ៃុណទ្សចរណ៍ ៃងិការីណទ្សចរណ៍ក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

ណដើម្បីជំរុញដលក់ារណរៀបចំក្ញ្ចប់ស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចក្នងុណខ្តា។ 

- ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាការអភិវឌ្ឍ ងលក្់វតថុអៃុសាវរយី៍ ៃងិទ្ប់សាក តក់ារលក្់វតថអុៃុសាវរីយ៍

ស្ក្េងបៃេគំុណភាព ៃងិការលក្់ក្នងុតនម្េនែេហួសណហតុ ស្ដលណធវើឱយផលប េះោលដ់ល់ទំ្ៃកុ្ចិតាណភៀ្វ

ណទ្សចរ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងោណិជាក្ម្ម 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៣.២. ការអភវិឌ្ឍធៃធាៃម្ៃសុសក្នងុវស័ិយណទ្សចរណ៍ 

- ផដលអ់ាទិ្ភាពដលក់ារសិក្ាបណងកើតសាលាបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍ ឬវិទ្ាសាថ ៃណទ្សចរណ៍

របចំណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលអាចជាម្ជឈម្ណឌ លបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណទ្សចរណ៍ របចំតំបៃភ់ូមិ្

ភាគឦសាៃ ក្នងុការពរងឹងគណុភាពសរមាប់វិស័យណទ្សចរណ៍។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- សិក្ាលទ្ធភាពបណងកើតសាក្លវិទ្ាល័យជាតិមួ្យណៅម្ណឌ លគិរី ស្ដលផាល់ការអប់រំ ៃិងបណាុ េះបោា ល 

ណលើពហជុំនាញ ក្៏ដូចជាតំបៃភ់ូមិ្ភាគឦសាៃទាងំមូ្ល។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងក្ឡីា 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- សណរម្ចឲ្យបាៃយុទ្ធនាការ “បុគគលកិ្មាន ក្ ់ ជនំាញមួ្យ”  ណោយបុគគលកិ្ទាងំអស់ស្ដលបណរម្ើការង្ហរ

ក្នុងវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវទ្ទួ្លបាៃការបណាុ េះបោា លស្ដលមាៃលក្ខណៈសាងោ់ 

ៃងិអាចណធវើការបំលាស់ទី្ពីតំបៃ់មួ្យណៅតំបៃ់មួ្យណទ្ៀត រពម្ជាមួ្យការជំរុញការបណាុ េះបោា លស្ផនក្

ខាងក្នងុ (In-House Training) ស្ដលមាៃការទ្ទួ្លសាគ ល់ណោយរក្សួងណទ្សចរណ៍ ៃងិក្រម្តិអាសា ៃ។ 

 

 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 

 

 

-គ.អ.ដ.ស 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

 
- ោក្់ណចញក្ម្មវិធ ីតក់ារតាម្មូ្លោឋ ៃអាជវីក្ម្ម ណោយណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមូ្លោឋ ៃអាជវីក្ម្ម ៃងិណសវាក្ម្ម 
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ទាងំអស់ ទ្ទួ្លយក្សិសស-ៃសិសិតណៅបណរម្ើការ ណដើម្បីទ្ទួ្លបាៃចំណណេះដឹង ៃងិបទ្ពិណសាធៃ៍។ 

- ណរៀបចំស្ផៃការបណាុ េះបោា លរយៈណពលខ្េ ីម្ធយម្ ៃងិរយៈណពលស្វង សរមាប់រគប់ម្ជឈោឋ ៃទាងំអស់ 

ពិណសសសិសស-ៃិសសតិ អនក្មាៃតរមូ្វការការង្ហរ បុគគលកិ្ អនក្បណរម្ើការង្ហរក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ ក្៏ដូចជា

ការបណាុ េះបោា លម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍ ន ក្់ណខ្តា  ន ក្់តំបៃ ់ ៃិងម្គគុណទ្ទសក្ក៍្នុងរសុក្ ណដើម្បីពរងងឹ

សម្តថភាពណ េ្ើយតបណៅៃងឹការវិវតាៃន៍ៃសងគម្ ៃងិវិស័យណទ្សចរណ៍។ 

- ជំរុញឲ្យមាៃម្គគុណទ្ទសក្៍ណទ្សចរណ៍សហគម្ៃ៍ ជាពិណសសណៅក្នងុតំបៃស់្ដៃជរម្ក្សតវនរព ៃិងតំបៃ់

អភិរក្ស ណោយណលើក្ទឹ្ក្ចិតាការណរបើរបាស់ម្ស្រៃាឧីទ្ាៃុរក្ស ៃងិរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

៤). ការ្សរវ្ ាយ និខការរព្ខឹខរូបភារវិស័យម្ទសចរណ៍ម្េតេតណឌ លគ្ិរី 

៤.១. ការណរៀបចអំតាសញ្ញា ណ (Branding) ណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃអតាសញ្ញា ណផសពវផាយសរមាប់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលជាការគំរទ្ណៅដលយ់ុទ្ធនាការ

ផសពវផាយក្ម្ពុជា “ក្ម្ពុជា៖ រពេះរាជាោចរក្អចឆរិយៈ”។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៤.២. ការជរំញុការផសពវផាយណខ្តាម្ណឌ លគិរតីាម្រគបរ់បូភាព 

- ជំរញុការផសពវផាយស្បបលក្ខណៈធម្មតា (Traditional Marketing) រួម្មាៃការផលតិឧបក្រណ៍

ផសពវផាយនានា ដូចជាណសៀវណៅម្គគុណទ្ទសក្៍ ប័ណណផនត់ ឬខិ្តាប័ណណ ណដើម្បីផសពវផាយអពំសីកាា ៃុពល

ទាងំអស់ក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណរៀបចំក្ស្ៃេងសរមាប់បង្ហា ញោក្យណសាេ ក្ សមាគ លព់អីតាសញ្ញា ណណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណោយណភៀ្វណទ្សចរ

អាចណធវើការែតរូបក្ម្ាៃា ដូចជាសាេ ក្ “ខ្្ុរំសលាញណ់ខ្តាម្ណឌ លគិរ”ី ជាណដើម្។ 

- ជំរុញការផសពវផាយតាម្ស្បបឌ្ីជីែល ណោយការណរបើរបាស់បោា ញសងគម្នានា ដូចជា Facebook, 

Twitter, Instagram  ៃិងបោា ញសងគម្ណផសង  ៃិងការណរៀបចំឲ្យមាៃជាក្ម្មវិធីទូ្រស័ពទ (Mobile App) 

ឬណគហទំ្ព័រ ស្ដលអាចផសពវផាយ ៃិងអៃញុ្ញា តឲ្យណភៀ្វណទ្សចរទ្ទួ្លបាៃព័ត៌មាៃង្ហយរសលួពីចំង្ហយ 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 82 

ៃងិចំោយែវិកាតិច។  

- ផសពវផាយ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការែតភាពយៃា ទាងំភាពយៃាជាលក្ខណៈជាតិ ៃិងអៃារជាត ិ ក្៏

ដូចជាក្ម្មវិធីរបស់បោា ញទូ្រទ្សសៃ៍ ៃងិសារពត័ម៌ាៃលបីៗជុំវិញពភិពណលាក្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យយុវជៃ សិសស-ៃិសសិត ៃិងសាធារណជៃ ចូលរួម្ការរបែងរបោំងនានា ដូចជា

ការរបែងរបោំងវីណដអ ូ ៃងិរូបភាពណរកាម្របធាៃបទ្ណផសងៗទាក្់ទ្ងៃងឹសកាា ៃពុលណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

 ៥). ការអភិវឌ្ឍម្ហដ្ឋឋ រចនាសតព័នធអនេរវិស័យព្គពំ្ទដ្ល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យម្ទសចរណ៍ 

៥.១. ការអភវិឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធតភាា ប ់ៃងិសម្បទារទ្រទ្ងក់្នងុណខ្តា 

- សិក្ាជសួជលុ ៃិងស្ក្លម្អបោា ញផេូវតភាា ប់រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ

ក្នុងណខ្តា។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងនរបសណីយ ៍ៃិង

ទូ្រគម្នាគម្ៃ ៍

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្ាអភិវឌ្ឍផេូវតភាា ប់តំបៃ់រម្ណីយោឋ ៃប រូសា ម្ក្ឃុោំក្ោ់ ំណោយសារតំបៃទ់ាងំពីរណៃេះ សថ ិតណៅ

ក្នុងចក្ខុវិស័យនៃរណបៀងណអក្ណូទ្សចរណ៍ប រូសា-ោក្ោ់ ំដូចបាៃបង្ហា ញក្នងុយុទ្ធសាស្រសា ណគលទី្១។ 

- សិក្ាជសួជលុ ៃងិស្ក្លម្អបោា ញផេូវក្នងុរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យឲ្យរសបតាម្សាងោ់ ណោយណរៀបចំឲ្យ

មាៃជាផេូវជេិះក្ង់អម្សងខាងផេូវ ផេូវណែមើរណជើងសរមាប់របជាពលរដឋ ៃិងណភៀ្វណទ្សចរ ណធវើដំណណើរ ៃងិ

រតូវបំោក្់អពំលូណភេើងបំភេផឺេូវណៅទី្សាធារណៈ។ តំបៃ់មួ្យចំៃៃួគរួណរៀបចំជាសួៃចារអម្សងខាងផេូវ

ណដើម្បីបណងកើៃណសាភ័ណភាព ៃងិភាពសាអ តបស្ៃថម្ណទ្ៀតសរមាប់ទាក្ទ់ាញណភៀ្វណទ្សចរ។ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃចំណតរែយៃាសាធារណៈមួ្យក្នុងរក្ងុណដើម្បីផាលភ់ាពង្ហយរសលួក្នុងការ

រគប់រគងលំហូរចូលនៃណភៀ្វណទ្សចរម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងិណដើម្បីរក្ាសោា ប់ធាន ប់។ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃណសវារែយៃារកុ្ងសាធារណៈ សរមាប់ការណធវើដំណណើរក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ 

ៃិងតភាា ប់ណៅកាៃត់ំបៃ់សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា។  

- គិតគរូបស្ៃថម្អំពកីារជសួជលុ ៃិងសាថ បនាផេូវណៅកាៃ់តំបៃ់សំខាៃ់ៗ ពិណសសផេូវតភាា ប់រក្ុងស្សៃ
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ម្ណនារម្យណៅតំបៃ់រសុក្អរូរាងំ ស្ដលជាទី្តំាងគណរមាងសាងសង់រពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរីនា

ណពលអនាគត។ 

- ោក្ស់ាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញទី្តំាងក្នងុរក្ុង ៃិងសាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗ ណដើម្បីផាល ់

ភាពង្ហយរសលួដល់ណភៀ្វណទ្សចរក្នុងការណៅក្ម្ាៃាណគលណៅណទ្សចរណ៍ស្ដលមាៃសកាា ៃពុល។ 

- ស្ក្លម្អណសាភ័ណភាពតំបៃ់រងវង់មូ្លណគនរពស្ដលចត់ទុ្ក្ជាណបេះដូង ៃងិជាចំណចុក្ោា លរបស់

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងិជាអតាសញ្ញា ណបង្ហា ញពលីក្ខណៈពិណសសរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណោយណរៀបចំឲ្យ

មាៃសោដ ប់ធាន ប់ក្នុងការចតរែយៃា រួម្ជាមួ្យការោណំដើម្ណ ើណៅអម្សង ខាងផេូវ ៃងិណៅបរិណវណ

រទូ្ងផេូវជាណដើម្។ 

- ជំរុញឲ្យមាៃការអភិវឌ្ឍជាសួៃចារ ៃងិតំបៃន់បតង ផារភាា ប់ជាមួ្យៃងឹតំបៃ់សួៃចារអតីតរពលាៃ 

យៃាណ េះជាប់ៃងឹរងវង់មូ្លណគនរព ស្ដលអាចឲ្យណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងរបជាពលរដឋក្នងុណខ្តាណដើរក្ម្ាៃា 

រសូបយក្ខ្យលអ់ាកាសបរិសុទ្ធ  ត់របាណ ៃងិជួបជុំគន ។ 

- ស្ក្លម្អម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ាៃណទ្សចរណ៍ស្ដលសថ ិតណៅតំបៃ់សួៃចារជតិរងវង់មូ្លណគនរពឲ្យមាៃសម្បទា 

រគប់រគៃរ់សបតាម្សាងោ់រក្សួងណទ្សចរណ៍។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- គិតគូរអភិវឌ្ឍបស្ៃថម្ណៅតំបៃ់ណទ្សចរណ៍របវតាិសាស្រសាភនំណោេះរក្មំុ្ ណលើស្ផនក្ណសាភ័ណភាព ការណរៀបចំ

សោា ប់ធាន ប់ ការរក្ាបាៃៃវូភាពនបតង ការោណំដើម្ណ ើបស្ៃថម្ ៃងិជំរុញការក្ំណតរ់ពដីំតំបៃ់ណៃេះ

ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ណដើម្បីទ្ប់សាក តក់ារទ្ស្រនាទ ៃ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរុញឲ្យមាៃការណរៀបចំរចនាបែលំណៅោឋ ៃ ការណធវើរបងលណំៅោឋ ៃ របងដីែូតិ៍ ណោយរក្ាបាៃៃវូ

ណសាភ័ណឌ ភាព ណទ្សភាពធម្មជាតិ សោា ប់ធាន ប់ ៃងិរណបៀបណរៀបរយរតឹម្រតូវ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណរៀបចំស្ដៃដី ៃគរូបៃយីក្ម្ម 

ៃងិសំណង ់

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៥.២. ការណរបើរបាស់ ៃងិការផគតផ់គងទ់្កឹ្សាអ ត 

- រតឹម្ឆ្ងន ំ២០៣០ របជាជៃរស់ណៅតំបៃ់ទី្របជុំជៃ ៃិងជៃបទ្សណរម្ចបាៃៃូវការទ្ទួ្លបាៃសាក្លក្ម្ម ២០២១ - គ.អ.ដ.ស - រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា   
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ៃងិសម្ធម៌្ៃូវទឹ្ក្បរិណភាគស្ដលមាៃសុវតថភិាព ៃងិតនម្េសម្រម្យសរមាប់របជាជៃទាងំអស់។ ណៅស្វង បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- ចត់វិធាៃការរក្ាការោរឲ្យបាៃៃវូរបភពទឹ្ក្ស្ដលមាៃរសាប់ ពិណសសរបភពទឹ្ក្ណៅទាងំ០២ទី្តាំង

ក្នុងរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ រពម្ជាមួ្យការណរៀបចំស្ក្លម្អផេូវជុំវិញរបភពទឹ្ក្ ការណរៀបចំសួៃចារណៅជុំវិញ 

ៃងិទ្ប់សាក តក់្ុំឲ្យមាៃៃវូការសាងសង់សំណង ់ ៃិងការបងារូសំណលរ់ាវ ៃងិណបាេះណចលសំរាម្ណៅក្នុង

របភពទឹ្ក្ទាងំ២។  

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រក្សួងធៃធាៃទឹ្ក្ ៃងិឧតៃុយិម្ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- បណងកើៃសម្តថភាពផលតិ ៃិងពរងកី្តំបៃ់ណសវាក្ម្មតាម្ការស្ណនំារបស់រក្សួងអាោពាបាល ណៅ

តាម្រសុក្ទាងំ ៤ ណដើម្បធីានាការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តរបក្បណោយៃិរៃារភាព ៃិងណ េ្ើយតបតាម្ ចក្ខុ វិស័យ

នៃកាអភិវឌ្ឍណៅតាម្រសុក្ទាងំ០៤ នាណពលអនាគត។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃអាងសរមាប់សាុក្ ៃិងចណរមាេះទឹ្ក្សាអ តមួ្យ ណៅក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យណដើម្បី

ធានាការផគតផ់គង់ទឹ្ក្ជារបចំ ៃងិធានាៃិរៃារភាពនៃការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ ត។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណធវើការអប់រំដល់របជាពលរដឋឲ្យយល់ដឹងអពំីការណរបើរបាស់ទឹ្ក្សាអ ត ណដើម្បីរួម្ចំស្ណក្ណលើក្ក្ម្ពស់

សុខ្ុមាលភាព ជាពិណសសកាតប់ៃថយភាពរក្ីរក្។ 

- ណធវើការការោររបភពទឹ្ក្សរមាប់ការផលិត ៃងិផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តជាអាទិ្ភាព ៃងិសិក្ាស្សវងរក្របភព

ទឹ្ក្ណផសងណទ្ៀត ណដើម្បធីានាបាៃៃូវៃិរៃដរភាពក្នងុការផគតផ់គង់ទឹ្ក្សាអ តនាណពលអនាគត។ 

- បណងកើៃការយល់ដឹង ៃិងអប់រំរបជាពលរដឋ ៃងិណភៀ្វណទ្សចរឲ្យចូលរួម្ក្នុងយុទ្ធនាការ សៃសសំំនចទឹ្ក្ 

សរមាប់ការណរបើរបាស់ណែើងវិញៃវូទឹ្ក្ស្ដលណរបើរបាស់រួច ដូចជាការណរសាចដំោំ ៃងិក្នងុណគល

បំណងោមួ្យ ធានាបាៃការសៃសសំំនចទឹ្ក្ជាអតិបរមា រួម្ចំស្ណក្ដលក់ារអភិវឌ្ឍនបតងក្នុងណខ្តា។ 

- គិតគូរអំពផីលប េះោលដ់ល់បំពង់ស្ចក្ចយទឹ្ក្ក្នងុស្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធរយៈណពលខ្េី 

ម្ធយម្ ស្វងរបស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម  វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 
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៥.៣. ការណរបើរបាស់ ៃងិការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគសិៃ ី

- ធានាការផគតផ់គង ់ម្ពលអគគសិៃីឲ្យបាៃរគប់រគៃ់់អាចទុ្ក្ចិតាបាៃ មាៃគុណភាព ៃងិតនម្េសម្រម្យ

សរមាប់អនក្ណរបើរបាស់រគប់របណភទ្ណៅទូ្ទាងំណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 
២០២១ 

ណៅស្វង 

- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- អាជ្ាធរអគគិសៃកី្ម្ពុជា 

- អគគិសៃកី្ម្ពុជា (EDC) 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ផដួចណផដើម្ការសិក្ា ៃិងណលើក្ទឹ្ក្ចិតាការវិៃិណោគ ម្ពលអគគសិៃីណដើរណោយ ម្ពលខ្យល់ ណោយសារ 

ទី្តាំងភូមិ្សាស្រសា ណខ្តាម្ណឌ លគិរីអំណោយផលដលក់ាររសបូទាញក្មាេ ងំខ្យល់ ៃងិបណងកើតបាៃជា

 ម្ពលអគគិសៃីស្ដលណៃេះជាគំរូែមីមួ្យ រួម្ចំស្ណក្ដ៏សំខាៃក់្នុងក្ិចចការស្ែរក្ាបរសិាថ ៃ។  

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នងុការសិក្ាស្សវងរក្របភព ម្ពលវារអីគគសិៃីបស្ៃថម្ ណោយអាចទាញយក្ពីក្មាេ ងំ

ទឹ្ក្ទ្ណៃេស្រសពក្ សរមាប់ផលតិជាអគគិសៃីណរបើរបាស់បាៃកាៃ់ស្តណរចើៃ ណដើម្បផីគតផ់គង់ក្នងុណខ្តា ៃងិ

ស្ចក្ចយណៅតំបៃ់ណផសងក្នងុរបណទ្ស។  
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- បណងកើៃការយល់ដឹង ៃិងផសពវផាយដល់មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម ៃិងវិស័យឯក្ជៃនានាចូលរួម្សៃសសំំនច

 ម្ពលឲ្យបាៃជាអតិបរមា ណធវើោ ងោឲ្យការណរបើរបាស់ណនាេះទ្ទួ្លបាៃៃូវរបសិទ្ធភាព។ 

៥.៤. ការរគបរ់គងសំណល់រងឹ រាវ ៃងិបាេ សទកិ្ 

- ណរៀបចំស្ផៃការរគប់រគងសំរាម្ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ៃងិជំរុញឲ្យរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្យក្ចិតា

ទុ្ក្ោក្់ណលើការពរងឹងណសវារបមូ្លសំរាម្របស់ខ្េួៃឲ្យបាៃខាា ប់ខ្ាួៃ ៃងិណទ្ៀងទាត់ ពិណសសជំរុញឲ្យ

មាៃការពរងីក្ណសវារបមូ្លសំរាម្បស្ៃថម្ដល់ទី្របជុជំៃនៃរសុក្ទាងំ០៤ ៃងិណបើក្ឲ្យមាៃការោក្់

ណដញនែេណរជើសណរីសរក្ុម្ហ ៃុរបមូ្លសំរាម្បស្ៃថម្ណទ្ៀត ណដើម្បីធានាការទុ្ក្ោក្់សរំាម្របក្បណោយ

របសិទ្ធភាព។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស - រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរុញការទាក្ទ់ាញ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគណលើការស្ក្នចនសំរាម្ ៃងិការណរបើរបាស់ សំរាម្

ណែើងវិញ ដូចជាការស្ក្នចនជាជកី្ំប ុសជាណដើម្។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរញុសំណណើសំុការឯក្ភាពពីរក្សួងបរិសាថ ៃ ក្នងុការណរបើរបាស់ទី្លាៃចក្់សំរាម្ស្ដលមាៃទំ្ហំរបមាណ 

១៣៤ ហិក្តា ៃងិមាៃចមាា យ ១៥ គ.ម្ ពីរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យឲ្យបាៃឆ្ងប់ ណដើម្បីណរៀបចំជាក្ស្ៃេង

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 
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ចក្់សំរាម្វិលជុំឲ្យបាៃសម្រម្យ។ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃអាងសាុក្របរពឹតាក្ម្មសំណលរ់ាវមួ្យ ពិណសសក្នុងរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យស្ដលរមួ្ចំស្ណក្

ដលក់ារណធវើរបរពតឹាក្ម្មសំណលរ់ាវ ៃងិអាចយក្ទឹ្ក្ម្ក្ណរបើរបាស់ណែើងវិញ។  ២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 
- សិក្ាណរៀបចំរបព័ៃធលសូាធារណៈឲ្យរសបតាម្បទ្ោឋ ៃបណចចក្ណទ្ស ោច់ណោយស្ែក្ពលីបូងារូទឹ្ក្ណភេៀង 

ណដើម្បីបណញ្ាៀសការបងារូសំណលរ់ាវចូលណៅក្នុងរបពៃ័ធលបូងារូទឹ្ក្ណភេៀង។  

- ជំរញុការបោំក្ៃ់ូវធុងសំរាម្ឲ្យបាៃរគប់រគៃ់ណៅតាម្ណគលណៅសំខាៃ់ៗ ៃិងណរៀបចំឲ្យមាៃណដប សូាុ ក្

សំរាម្ណៅទី្តាំងសម្រម្យោមួ្យ ក្ុំឲ្យប េះោលដ់ល់ណសាភណ័ភាព ៃិងបងកជាក្េៃិមិ្ៃលអដល់ណភៀ្វ

ណទ្សចរ ៃិងរបជាពលរដឋ។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ពរងងឹការអៃុវតាវិធាៃបរិសាថ ៃសរមាប់ណរាងចរក្ សហរគស សិបបក្ម្ម ក្៏ដូចជាមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្ម

នានា ឲ្យមាៃការណរៀបចំណៅអាងរបរពឹតាក្ម្មចណរមាេះទឹ្ក្ក្ខ្វក្ ់ (Septic Tank) មុ្ៃៃងឹបណញ្ចញម្ក្លូ

សាធារណៈ ឬរបភពទឹ្ក្នានា។ 

- ណលើក្ក្ម្ពស់ការអប់រំ ៃិងបស្រញ្ញា បការយល់ដឹងណៅដលរ់បជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃអពំីក្ិចចការោរបរិសាថ ៃ 

ៃងិអនាម័្យ ស្ដលជាក្ិចចការចំបាច់ស្ដលរតូវណធវើជារបចំ ណដើម្បីបំផុសចលនានៃការរសលាញ់បរិសាថ ៃ 

ៃងិការស្ែរក្ាអនាម័្យណៅតាម្ទី្សាធារណៈ។ 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរីគឺជាណគលណៅណអក្ូណទ្សចរណ៍គម ៃសំណល់បាេ សទ កិ្ (Plastic-Free  

Zone)។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- គណៈក្មាម ធិការជាតិវាយតនំលទី្រក្ងុ

សាអ ត 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរញុការអៃុវតាណគលការណ៍ ៣ Rs ក្នុងការរគប់រគងសំណល់ជាបាេ សទ កិ្ រួម្មាៃការកាត់បៃថយ 

(Reduce) ការណរបើរបាស់ណែើងវិញ (Reuse) ៃងិការស្ក្នចនណែើងវិញ (Recycle)។ 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- គណៈក្មាម ធិការជាតិវាយតនំលទី្រក្ងុ

សាអ ត - ោក្់ណចញយុទ្ធនាការ ៃងិក្ម្មវិធីនានា ណដើម្បីរបយុទ្ធរបឆំ្ងងៃងឹបាេ សទ កិ្។ 
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- បំផុសទំ្លាប់ែមីក្នុងការណរបើរបាស់ផលតិផលជៃំសួបាេ សទ ិក្។ - រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរញុឲ្យមាៃការវិៃិណោគក្នុងការស្ក្នចនសំណល់ជាបាេ សទ ិក្។ 
ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រក្មុ្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៥.៥. ការអភរិក្សវបបធម្ជ៌ៃជាតណិដើម្ភាគតចិ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃណគលៃណោបាយគំរទ្ដល់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ពរងងឹការអភិរក្សអតាសញ្ញា ណជៃជាតិណដើម្ភាគតិច តាម្រយៈការណធវើបញ្ាសីារណពើភណ័ឌ សម្បតាិ

ណបតិក្ភណឌ វបបធម៌្ឲ្យបាៃចាស់លាស់ រពម្ជាមួ្យការណរៀបចំស្ផៃទី្ភូមិ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចស្ដល

មាៃណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីណធវើការសិក្ាស្សវងយល់ ៃងិផសពវផាយណៅដល់ណភៀ្វណទ្សចរ។ 

- សិក្ាបណងកើតម្ជឈម្ណឌ លវបបធម៌្សហគម្ៃ ៍សារម្ៃទីរ សាលតំាងពពិ័រណ៍ ណរាងម្ណ រសពសស្ម្ាង

សិលបៈ សរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

- ពរងងឹការណរៀបចំ ៃងិផសពវផាយសកាា ៃពុលរបស់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ក្នងុការផលតិភាពយៃា ពិណសសទី្

តំាងអំណោយផលរបស់ភមិូ្ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ទាងំភាពយៃាក្នងុរសុក្ ៃងិបរណទ្ស។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- ណរៀបចំឲ្យមាៃភូមិ្វបបធម៌្សហគម្ៃ ៍ (Community- Base Cultural Village) ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច

មួ្យណៅឃុោំក្ោ់ ំ ក្នងុរសុក្អរូរាងំ ស្ដលអាចកាេ យណៅជាផលតិផលណទ្សចរណ៍ែមីមួ្យដ៏សំខាៃ់

សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរស្សវងយល់សិក្ាអពំីតំបៃ់ណនាេះ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃពធិីបុណយជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ស្ដលអាចរបារពធណែើងជាណរៀងរាលឆ់្ងន ំផារភាា ប់

ជាមួ្យសក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍នានា ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ទ្សសនាបស្ៃថម្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- សិក្ាលទ្ធភាពបណងកើតសាលាវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈសរមាប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ណដើម្បីពរងងឹៃវូ ២០២១ - គ.អ.ដ.ស - រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 
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អតាសញ្ញា ណ ក្៏ដូចជាភាពណដើម្នៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ ណៅស្វង - រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- ណធវើការបណាុ េះបោា លជំនាញចំបាច់នានាដល់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចក្នុងសហគម្ៃ៍ស្ដលពកួ្ណគរស់ណៅ 

ណដើម្បីឲ្យពកួ្គតម់ាៃឱកាសទ្ទួ្លបាៃការង្ហរ ៃងិពរងងឹសម្តថភាពបស្ៃថម្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងអភិវឌ្ឍៃជ៍ៃបទ្ 

- រក្សួងការង្ហរ ៃងិបណាុ េះបោា ល 

  វិជាា ជីវៈ 

- រក្សួងវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃទី្តាំងសម្រសបោមួ្យណដើម្បីឲ្យជៃជាតិណដើម្ភាគតិចទាងំអស់ អាចយក្ ផលតិផល

របស់ខ្េួៃ ម្ក្តំាងបង្ហា ញ ៃងិលក្់ជៃូណភៀ្វណទ្សចរ ណោយអាចណរៀបចំភាា ប់ជាមួ្យគៃំិតក្នងុការបណងកើត

ផាររារតីស្តម្ាង។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស - រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរុញស្ផនក្ឯក្ជៃឲ្យចូលរួម្ចំស្ណក្ក្នុងការណរៀបចំក្ញ្ច ប់ទ្សសៃកិ្ចចឲ្យបាៃណរចើៃណៅកាៃ់តំបៃ់ជៃ

ជាតិណដើម្ភាគតិច ណោយផារភាា ប់ជាមួ្យណគលណៅណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗក្នងុណខ្តា ជាពិណសសភូមិ្ជៃជាតិ 

ណដើម្ភាគតិច ស្ដលរតូវបាៃណសន ើឲ្យបណងកើតណែើង។   

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- គណៈក្មាម ធិការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៥.៦. ការផារភាា ប់វស័ិយស្រ៉ែ ៃងិណទ្សចរណ៍ 

- ក្ំណត់តំបៃ់អាទិ្ភាពក្នុងការទាញយក្ែម ៃិងអាចម៍្ដីសរមាប់បណរម្ើដល់ការសាងសង់ណហោឋ រចនាសម្ព័ៃធ 

ៃងិការវិៃិណោគគណរមាងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ឲ្យបាៃចាស់លាស់ ណោយណផ្កា តណលើការ

គិតគូរពីបរិសាថ ៃ ៃងិណសាភ័ណភាពរបស់ណខ្តា ៃងិចូលរួម្ដលក់ារអភិរក្ស ធៃធាៃនរពណ ើ។ 
២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី - ពរងងឹការអៃុវតា ៃងិការរតតួពៃិតិយបទ្ោឋ ៃបណចចក្ណទ្សក្នងុការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែ ៃិងទ្ប់សាក តក់ារណធវើ

អាជីវក្ម្មស្បបអនាធិបណតយយ ៃងិស្ដលមិ្ៃរសបតាម្បទ្ោឋ ៃបណចចក្ណទ្ស។ 

- ជំរញុ ៃងិណលើក្ទឹ្ក្ចិតាក្នងុការស្របកាេ យតំបៃ់ស្ដលបញ្ចប់ការណធវើអាជីវក្ម្មស្រ៉ែណៅជាតំបៃណ់ទ្សចរណ៍

ស្បបែមីមួ្យ ណោយរតូវគតិគូរម្ ត់ចត់អពំីសុវតថភិាពណភៀ្វណទ្សចរ។  

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការបណងកើតសារម្ៃទីរស្រ៉ែ ណដើម្បីឲ្យណភៀ្វណទ្សចរណ៍អាចចូលរួម្ម្ក្ទ្សសនាសំោក្គំរូ

ស្រ៉ែស្ដលជាធៃធាៃធម្មជាតិស្ដលមាៃណៅក្នងុណខ្តាណៃេះ ៃងិយល់ដឹងពីសក្ម្មភាពនៃរបតិបតាិការ

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 
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ធៃធាៃស្រ៉ែស្ដលជាស្ផនក្មួ្យក្នងុការរួម្ចំស្ណក្អភិវឌ្ឍៃរ៍បណទ្សជាតិ។ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នងុការបណងកើតក្ស្ៃេងសរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរណៅទ្សសនាអណាូ ងស្រ៉ែមាស ស្ដលមាៃលក្ខណៈ 

សាងោ់រអៃារជាតិស្ដលធានាបាៃទាងំស្ផនក្បណចចក្ណទ្ស ស្ផនក្សុវតថិភាព ៃងិបរិសាថ ៃ។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- ពៃិិតយលទ្ធភាពក្នុងការបណងកើតម្ណឌ លណទ្សចរណ៍ស្រងស្រ៉ែមាស ៃិងតបងូក្ម្ាៃា (ណដើម្បីទាក្់ទាញណភៀ្វ

ណទ្សចរ អាចចូលណៅទិ្ញស្រ៉ែមាសស្ដលណរៀបចំទុ្ក្ជាណរសច ណហើយស្រងណោយខ្េួៃឯង ណោយមាៃការ

បង្ហា ត់បង្ហា ញពីបុគគលកិ្ណៅទី្ណនាេះ ណហើយក្ណម្ទចមាសឬតបងូស្ដលទ្ទួ្លបាៃអាចយក្ណៅរក្ាទុ្ក្ជា

វតថុអៃុសាវរីយ។៍ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- សិក្ាលទ្ធភាពស្របកាេ យតំបៃភ់នំោម្ណលៀរស្ដលជារបណភទ្ភនំែមរកាៃតីណៅជាឧទ្ាៃភូគបពសាស្រសា  

(Geo Park) ៃងិជាណគលណៅណទ្សចរណ៍ដ៏ទាក្់ទាញ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

៥.៧. ការផារភាា ប់វស័ិយក្សិក្ម្ម ៃងិណទ្សចរណ៍ 

- ជំរុញការណរៀបចំឲ្យមាៃសាេ ក្សញ្ញា សមាគ ល់ផលតិផលរបចំតបំៃ់ ៃិងរបចំណខ្តា ដូចជាណរម្ចម្ណឌ លគិរី 

កាណហវម្ណឌ លគិរី ប័រម្ណឌ លគិរី ទុ្ណរៃម្ណឌ លគិរី ទឹ្ក្ឃមុ មំ្ណឌ លគិរី ៃងិផលតិផលសិបបក្ម្មមួ្យ

ចំៃៃួ ដូចជារសាផ្កស់សិៃម្ណឌ លគិរីជាណដើម្ ណដើម្បីជាផលតិផលសមាគ ល់អតាសញ្ញា ណរបស់ណខ្តា។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃងិ

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងោណិជាក្ម្ម 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាភូមិ្ក្សិ-ណទ្សចរណ៍គំរូ ណោយណរជើសណរសីទី្តាំងោមួ្យសម្រសប ពិណសសក្នងុ

រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ស្ដលសម្បូរណៅណោយចមាក រដំោំនានា ស្ដលអាចជំរុញឲ្យមាច ស់ក្សិោឋ ៃណធវើការ

តំាងបង្ហា ញដំណណើរការនៃការណរៀបចំក្សិោឋ ៃ ៃិងអាចឲ្យណភៀ្វណទ្សចរចូលរួម្ោដុំេះបាៃណោយខ្េួៃឯង។ 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 
- ជំរញុការណរៀបចំសក្ម្មភាពទាក្់ទ្ងណៅៃងឹការង្ហរក្សិ-ណទ្សចរណ៍ ពិណសសស្សវងរក្ភាពជានដគកូ្នុង

ការចុេះអៃុសសរណៈនៃការណោគយលគ់ន រវាងសហគម្ៃន៍រពណ ើជាមួ្យសហគម្ៃ៍ណអក្ូណទ្សចរណ៍ 
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ក្នុងណគលបំណងទ្ទួ្លបាៃផលរបណោជៃ៍រួម្គន  

- បណងកើតឲ្យមាៃផារសហគម្ៃ ៍ ណដើម្បជីាទី្តាំងសរមាប់លក្ផ់លតិផល ៃិងក្សិផលនានា ៃងិជំរញុឲ្យ

មាៃការតាំងបង្ហា ញ ៃងិលក្់ក្សិផលរបស់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិច។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស - រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការវិៃិណោគដំោំស្ដលមាៃសកាា ៃពុល ដូចជាបស្ៃេ ផ្កក  ៃងិស្ផេណ ើ ស្ដលមាៃ

សកាា ៃុពលក្នុងការនំាណចញណៅណរៅរបណទ្ស ពិណសសដំោំក្សិក្ម្ម ដូចជា សាវ យចៃទី កាណហវ ដូង 

ណចក្ ប ៊័រ សាវ យ សាវមា វ ទុ្ណរៃ រក្ូច ៃងិដំោំណទ្ៀបជាណដើម្ ៃងិដំោំក្សិ-ឧសាហក្ម្មមួ្យចំៃៃួ 

ដូចជាណៅស  ូសស្ណា ក្បាយ សស្ណា ក្ដី សស្ណា ក្អងគុយ ដំែូងមី្ អំណៅ ណរម្ច ។ល។   

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃងិ

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងោណិជាក្ម្ម 

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- ជំរុញឲ្យមាៃការចងរក្ងជារក្មុ្ ឬសហគម្ៃ៍ណដើម្បីស្ចក្រំស្លក្បណចចក្ណទ្ស បងកលក្ខណៈង្ហយរសួល

ដលក់ារស្សវងរក្ទី្ផារសរមាប់លក្ផ់លតិផលរបស់ពកួ្ណគ។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងោណិជាក្ម្ម 

- ជំរញុការចិញ្ច ឹម្សតវ វារីវបបក្ម្ម ជាពិណសសការចិញ្ច ឹម្រតសី្ដលមាៃតនម្េណសដឋក្ិចច ៃងិការង្ហរទាក្់ទ្ង

ណៅៃឹងសុវតថិភាពផលតិផលក្សិក្ម្ម។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណលើក្ទឹ្ក្ចិតាឲ្យមាៃការ វិៃិណោគក្សិោឋ ៃចិញ្ច ឹម្សតវខាន តអៃារជាតិសរមាប់ផគតផ់គងស់ាច់ ៃងិស្របកាេ យ

ជាតំបៃ់ណទ្សចរណ៍សរមាប់ណភៀ្វណទ្សចរចូលទ្សសនា។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 

- ផដលក់ារបណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សចិញ្ច ឹម្សតវ ោដុំេះ បស្ៃេ ស្ផេណ ើ ឲ្យរសបតាម្សាងោ់ ណដើម្បីផគតផ់គង ់

ទី្ផារក្នុងរសុក្ ៃិងនៃណៅនំាណចញណៅណរៅរបណទ្ស។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- ចត់វិធាៃការស្ែរក្ាការោររបភពទឹ្ក្នានា ៃងិសិក្ាពកីារសាទ ក្់ទឹ្ក្ណភេៀងម្ក្រក្ាទុ្ក្សរមាប់ការ

ណរបើរបាស់របចំនែា ៃងិបណរម្ើដល់វិស័យណសដឋក្ិចចនានា។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងធៃធាៃទឹ្ក្ ៃងិឧតៃុយិម្ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 
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- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃងិ

ណៃសាទ្ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៥.៨.  វស័ិយសហរគសធៃុតចូ ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម 

- សិក្ាបណងកើតសាលាបណាុ េះបោា ល ឬវិទ្ាសាថ ៃបណាុ េះបោា លបណចចក្ណទ្សម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីជំរុញ

ការបណាុ េះបោា លជនំាញវិជាា ជីវៈចំបាច់នានា។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងការង្ហរ ៃងិបណាុ េះបោា ល 

 វិជាា ជីវៈ 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- សិក្ាណរៀបចំសាេ ក្សញ្ញា  ៃងិចងរក្ងជាសមាគម្ ឬសហគម្ៃអ៍នក្ផលតិណៅតាម្អៃុវិស័យៃីមួ្យៗ 

ណដើម្បីជំរុញការស្ចក្រំស្លក្បណចចក្វិទ្ា ក្៏ដូចជាពរងងឹក្មាេ ងំក្នងុការស្សវងរក្ទី្ផារលក្ផ់លតិផល។  

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងោណិជាក្ម្ម 

- សិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃក្ម្មវិធីក្ម្ចពីិណសសក្នងុអរតាការរបាក្់ទាប ស្ដលអៃញុ្ញា តឲ្យសហរគសធៃុតចូ 

ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម មាៃលទ្ធភាពទ្ទួ្លបាៃក្ម្ចកី្នុងលក្ខខ្ណឌ មួ្យសម្រម្យ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- ណរៀបចំស្ផៃការបណាុ េះបោា លជំនាញវិជាា ជីវៈដលរ់បជាពលរដឋណលើការផលិតៃវូផលតិផលសរមាប់

បណរម្ើដល់វិស័យណទ្សចរណ៍ ដូចជាវតថុអៃុសាវរីយ ៍ ៃងិការោក្់ណចញយុទ្ធសាស្រសាសម្រសបសរមាប់

ការស្សវងរក្ទី្ផារ ណដើម្បីចូលរួម្បណងកើៃជីវភាពរស់ណៅរបស់របជាពលរដឋ។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រក្សួងការង្ហរ ៃងិបណាុ េះបោា ល 

 វិជាា ជីវៈ 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

៥.៩. ការរគបរ់គងបរសិាថ ៃ ៃងិធៃធាៃធម្មជាត ិ

- ទ្ប់សាក ត់ការទ្ស្រនាទ ៃដីរដឋម្ក្ណធវើជាក្ម្មសិទ្ធឯក្ជៃ ៃងិណធវើការចុេះបញ្ា ីដីធេកី្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរីឲ្យបាៃ ២០២១ - គ.អ.ដ.ស - រក្សួងណរៀបចំស្ដៃដី ៃគរូបៃយីក្ម្ម 
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រួចរាល់ ណដើម្បីណធវើការស្បងស្ចក្ឲ្យោច់ណរសចរវាងតំបៃ់ស្ដលរតូវអភិរក្ស តំបៃ់ស្ដលរតូវអភវិឌ្ឍ ៃិង

តំបៃ់ស្ដលមាៃរបជាជៃរស់ណៅ ណដើម្បីក្ុំឲ្យមាៃភាពរបទាញរបទ្ង់គន ណលើការអភិរក្ស ៃងិការអភិវឌ្ឍ។  

ណៅម្ធយម្ ៃងិសំណង ់

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណធវើការចុេះបញ្ា ីរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តាឲ្យបាៃឆ្ងប់រហ័ស។ 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- សិក្សបណងកើតម្ជឈម្ណឌ លអប់រំចរមុ្េះ ៃិងសំបូរស្បបទាក្់ទ្ងៃឹងការរគប់រគងជីវៈចរមុ្េះ ៃិងធៃធាៃ

ធម្មជាតិ ស្ដលអាចរួម្បញ្ចូលសម្បទាសរមាប់ការណបាេះជំរំុវិសសម្កាល អគរសរមាប់ម្ៃទីរពិណសាធៃ៍

រសាវរជាវ សិកាខ សាលា ក្ស្ៃេងចុេះអៃុវតា ៃងិសួៃបូតាៃចិ ឬសួៃរកុ្ខជាតិ (Botanical Garden) ជាណដើម្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ណរៀបចំវិធាៃការសាា រ ៃងិបណងកើតចលនាោណំដើម្ណ ើណែើងវិញ។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ ់ ៃិង

ណៃសាទ្ 

- រក្សួងបរសិាថ ៃ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

- ជំរញុឲ្យមាៃចលនាោណំដើម្រសល់ណែើងវិញណៅតាម្តំបៃ់សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តា ។ 

៥.១០. ការគំោរណសវាណវជាសាស្រសា  ៃងិសុខាភបិាល 

- ពរងងឹណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធ វិស័យណវជាសាស្រសា  ៃងិសុខាភបិាលក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីរសបតាម្សាងោ់

ជាតិ ៃិងអៃារជាត ិណដើម្បីបណងកើៃទំ្ៃុក្ចិតាណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិអៃារជាតិ ស្ដលៃងិមាៃការណក្ើៃណែើង

នាណពលអនាគត។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស - រក្សួងសុខាភិបាល 

- ផាលអ់ាទិ្ភាពដលក់ារវិៃិណោគ ៃងិអភិវឌ្ឍវិស័យសុខាភបិាល ពិណសសការបណងកើតម្ៃទីរណពទ្យសាងោ់ 

អៃារជាតិក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ស្ដលៃឹងកាេ យជាម្ជឈម្ណឌ លសុខាភិបាលសរមាប់តំបៃ់ភូមិ្ភាគឦសាៃ។  

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសុខាភិបាល 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្ុម្របឹក្ាអភិវឌ្ឍៃក៍្ម្ពុជា 
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- ជំរញុឲ្យមាៃការណធវើទំ្ណៃើបក្ម្មណសវាសុខាភិបាលណៅតាម្ម្ៃទីរណពទ្យបស្ងអក្ ៃងិម្ណឌ លសុខ្ភាពនានា 

ណដើម្បីធានាការផាល់ណសវាពាបាលជាមូ្លោឋ ៃរបក្បណោយរបសិទ្ធភាពជៃូរបជាពលរដឋ។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសុខាភិបាល 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- ពរងងឹ ៃងិពរងកី្ធៃធាៃម្ៃសុសបណរម្ើការក្នុងវិស័យសុខាភបិាល ពិណសសណៅតាម្ម្ៃទីរណពទ្យបស្ងអក្ 

ៃងិម្ណឌ លសុខ្ភាពក្នងុណខ្តា។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស - រក្សួងសុខាភិបាល 

៥.១១. ការជរំញុការអភវិឌ្ឍបណចចក្វទិ្ា ៃវាៃវុតាៃ ៍ៃងិភាពនចនរបឌ្តិ 

- សិក្ាអភិវឌ្ឍរក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ ជាទី្រក្ុងឆ្ងេ តនវ (Smart City) ណោយបញ្ចូលទ្សសៃទាៃ ៃងិបណចចក្

 វិទ្ាែមីៗ របក្បណោយភាពនចនរបឌ្ិត ៃងិៃវាៃុវតាៃ៍ ទាងំណលើការអភិវឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធ ៃងិសម្បទា 

រទ្រទ្ង់ របព័ៃធគម្នាគម្ៃ៍ ដឹក្ជញ្ាូៃ ការទំ្នាក្់ទំ្ៃង ដំណណើរការរបតិបតាិការ ៃិងការបណាុ េះបោា ល 

ជនំាញរឹង ៃងិទ្ៃ ់(Hard Skill and Soft Skill) ចំបាច់ រសបតាម្ណគលៃណោបាយរបស់រាជរោឋ ភបិាល 

ក្នុងការណធវើទំ្ណៃើបក្ម្មតំបៃ់ទី្រក្ងុ ៃងិទី្របជុំជៃ ណ េ្ើយតបណៅៃងឹបរិបទ្បដិវតាៃ៍ឧសាហក្ម្ម ៤.០។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- រក្សួងនរបសណីយ៍ ៃិងទូ្រគម្នាគម្ៃ ៍

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- សិក្ាបញ្ចូលបណចចក្វិទ្ាវយ័ឆ្ងេ តរគីដ (Smart-grid Technology) សរមាប់គំរទ្ដលក់ារសៃសសំំនច 

ៃងិរគប់រគង ម្ពល ៃងិការគំរទ្ស្ខ្សសង្ហវ ក្ផ់គតផ់គង់តរម្ូវការក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

ៃងិបណចចក្វិទ្ាភ័សាភារក្ម្ម (Logistic Technology) ណផ្កា តណលើតរមូ្វការ ៃងិការផគតផ់គង់ណលើវិស័យ 

ណទ្សចរណ៍។ ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍- សិក្ាលទ្ធភាពណរបើរបាស់បណចចក្វិទ្ាណដើម្បីរគប់រគងធៃធាៃទឹ្ក្ណៅណលើភាពង្ហយរងណរគេះនៃរបភព

ទឹ្ក្ ការអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្មវយ័ឆ្ងេ តផងស្ដរ (Smart Agriculture) ៃិងការសិក្ាបណងកើតឲ្យមាៃរបពៃ័ធ

ផទុក្ទិ្ៃនៃយ័ ៃងិការរគប់រគងព័តម៌ាៃរួម្ (របជាសាស្រសដ  ធៃធាៃម្ៃសុស សហរគស មី្រក្ូ ធៃុតចូ 

ម្ធយម្ ៃងិសិបបក្ម្ម ណសវាក្ម្ម ណសដឋក្ិចច ជាណដើម្)។ 

- ពរងងឹសម្តថភាពរបស់ម្ស្រៃដីម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ៍ ៃងិភាគោីក្់ពៃ័ធ 

នានាក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណលើការបៃាុ ំៃងិការទ្ទួ្លយក្បណចចក្វិទ្ាែមីៗ សរមាប់គំរទ្សរគស មី្រក្ ូ

ធៃុតូច ម្ធយម្ ៃិងសិបបក្ម្ម រមួ្ទាងំណសវាក្ម្មណផសងៗណទ្ៀត។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា   

បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ ៍

- សិក្ាឲ្យមាៃការតំណែើងរបពៃ័ធអង់ស្តៃទូ្រស័ពទ ៃងិណសវាអុៃិណធើស្ណតរគបដណា ប់ឲ្យបាៃណពញក្នងុ ២០២១ - គ.អ.ដ.ស - រក្សួងនរបសណីយ ៍ៃងិទូ្រគម្នាគម្ៃ ៍
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ណខ្តាក្៏ដូចជាតំបៃ់ណផសងៗណៅក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ពិណសសក្នងុតំបៃ់ស្ដៃជរម្ក្សតវនរព។  ណៅម្ធយម្ 

៦. ការតភាជ ប់ ការសព្តួលការម្ធវើដំ្ម្ណើរ និខការម្ធវើសមាហរណកតមកនខុព្កបេណឌ ោតិ និខតំបន់ 

៦.១. ការតភាា បត់ាម្ផេវូអាកាស ៃងិណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធគំរទ្ 

- ជំរញុការអភិវឌ្ឍរពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរ។ី 
២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស 

- រដឋណលខាធកិារោឋ ៃអាកាសចរសីុវិល 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- ជំរុញឲ្យរក្ុម្ហ ៃុអាកាសចរណ៍ក្នុងរសុក្ ណរៀបចំកាលវិភាគ ៃិងណជើងណ េះណហើរឲ្យបាៃណរចើៃ ៃិង

ណទ្ៀងទាតភ់ាា ប់ណគលណៅសំខាៃ់ៗក្នុងរបណទ្សម្ក្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រដឋណលខាធកិារោឋ ៃអាកាសចរសីុវិល 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ - ជំរុញឲ្យមាៃការតភាា ប់ផេូវអាកាសពីបោា របណទ្សជិតខាង រួម្មាៃនែ ណវៀតោម្ ៃិងឡាវ ម្ក្កាៃ់

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃងិទី្រក្ុងសំខាៃ់ៗរបស់អាសា ៃ ៃិងរបណទ្សណផសងណទ្ៀតក្នងុតំបៃ។់ 

៦.២. ការតភាា បត់ាម្ផេវូណគក្ ៃងិណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធគំរទ្ 

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នុងការណរៀបចំផេូវចរាចរណ៍ស្ដលមាៃណលបឿៃណលឿៃ (Highway) តភាា ប់រាជធាៃី ភនំណពញ 

ៃងិណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- សិក្ាលទ្ធភាពក្នងុការតំណែើងក្រម្ិតរចក្រពំស្ដៃណទ្វភាគីមួ្យចំៃៃួក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរីណៅជារចក្អៃារជាតិ 

រសបជាមួ្យគណរមាងសាងសងរ់ពលាៃយៃាណ េះណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងម្ នផទ 

- រក្សួងការបរណទ្ស ៃិងសហរបតិបតាិការ

អៃារជាត ិ

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- សិក្ាណរៀបចំឲ្យមាៃចំណតរែយៃា ម្ជឈម្ណឌ លពត័ម៌ាៃណទ្សចរណ៍ ភាា ប់ជាមួ្យម្ជឈម្ណឌ ល  ង

ទំ្ៃិញនានា ៃិងសម្បទារទ្រទ្ង់ចំបាច់នានា ណៅរចក្ចូលរក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ណដើម្បផីាល ់ ពត័ម៌ាៃ

ដល់ណភៀ្វណទ្សចរ ៃិងជាទី្សំចតសរមាប់រែយៃាណទ្សចរណ៍ ៃងិអនក្ដំណណើរក្នុងការណធវើដំណណើរក្ម្ាៃា

ម្ក្កាៃ់ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- រដឋបាលណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

៦.៣. ការតភាា បត់ាម្ផេវូទ្កឹ្ ៃងិណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធគំរទ្ 
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- សិក្ាលទ្ធភាពក្នងុការណរៀបចំចំណតយៃាណ េះណៅណលើទឹ្ក្ ស្ដលអាចសិក្ាជ ំៃដំបូង ណៅតំបៃ់

របជុំជៃនៃរសុក្ណកាេះស្ញក្ ណដើម្បីជំរុញការតភាា ប់ពីតបំៃភ់មិូ្ភាគឦសាៃណៅកាៃត់បំៃ់ណ ន្រសមុ្រទ្ 

ៃងិតំបៃ់បឹងទ្ណៃេសាបណខ្តាណសៀម្រាប។ 

ម្ធយម្ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ 

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

- ណរៀបចំស្ខ្សទ្សសៃក្ិចចតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្ ៃិងបស្រញ្ញា បការយល់ដឹងណៅរបជាពលរដឋស្ដលរស់ណៅ 

ៃងិអារស័យផលតាម្ដងទ្ណៃេស្រសពក្។ 

២០២១ 

ណៅម្ធយម្ 
- គ.អ.ដ.ស - រក្សួងណទ្សចរណ៍ 

៧. ការម្គ្ៀខគ្រធនធានហិរញ្ាវតា ុ

- សិក្ាណរៀបចំយុទ្ធសាស្រសាជាក្ល់ាក្ោ់ក្់ពៃ័ធៃងឹការណគៀងគរធៃធាៃហិរញ្ាវតថចំុបាច់  ណដើម្បីធានា 

របសិទ្ធភាព ៃងិសក្ាិសិទ្ធភាពក្នុងការអៃុវតាស្ផៃការណម្។ 

២០២១ 

ណៅស្វង 
- គ.អ.ដ.ស 

- រក្សួងណសដឋក្ិចច ៃងិហិរញ្ាវតថ ុ

- រក្សួងណទ្សចរណ៍ 
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ឧបសតព័នធ េ៖  វិធីសាន្រសេព្សាវព្ោវ និខចខព្កខស្នការម្ត 

ស្ផៃការណម្សរមាប់អភិវឌ្ឍៃណ៍ទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី រតូវបាៃណរៀបចំណែើងណោយស្ផអក្ណលើការវិភាគសាថ ៃភាព

ជាក្់ស្សាងណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណោយណផ្កា តណលើវិធសីាស្រសា រសាវរជាវសំខាៃ់ៗដូចខាងណរកាម្៖ 

 វធិសីាស្រសាទ្១ី៖ ការពៃិតិយ ៃងិវិភាគណលើឯក្សារស្ដលមាៃរសាប់ (Document Consultation) ស្ដលរួម្មាៃ

ណគលៃណោបាយ ស្ផៃការយទុ្ធសាស្រសា  ៃងិឯក្សាររបស់អងគភាពជំនាញនានាោក្់ពៃ័ធការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ 

 វធិសីាស្រសាទ្២ី៖ ការចុេះរបមូ្លទិ្ៃនៃ័យតាម្រយៈការណធវើអណងកត (Survey) ណៅណលើរក្ុម្ម្ៃុសសចំៃៃួ ០៤ របណភទ្ 

ស្ដលរតូវបាៃណរជើសណរីសណោយនចដៃយ ៃងិបាៃរបរពឹតាណៅកាលពីក្ំែុងស្ខ្មិ្ែុនា ឆ្ងន ំ២០២០។ ការវិភាគទិ្ៃនៃយ័ស្បប

បរិមាណវិស័យ (Quantitative Method) រតូវបាៃណរបើរបាស់ ណដើម្បីវិភាគទិ្ៃនៃ័យស្ដលទ្ទួ្លបាៃពីការចុេះណធវើអណងកតណៃេះ។ 

- របណភទ្ទ្១ី៖ ការសទង់ម្តិជាមួ្យណភៀ្វណទ្សចរជាតិ ៃងិអៃារជាតិណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណដើម្បីស្សវងយលព់ី

តរម្ូវការ ឥរោិបែ ៃងិម្តិណោបល់របស់ណភៀ្វណទ្សចរោក្ព់ៃ័ធការអភិវឌ្ឍក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរ។ី ណភៀ្វ

ណទ្សចរជាតិ ៥០ នាក្ ់ៃិងណភៀ្វណទ្សចរអៃារជាត ិ៥០ នាក្ ់បាៃចូលរួម្ក្នងុការសទង់ម្តរិបណភទ្ទី្០១ណៃេះ។ 

- របណភទ្ទ្២ី៖ ការសទង់ម្តមិាច ស់ ៃងិអនក្រគប់រគងមូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗក្នុងណខ្តាម្ណឌ លគិរី 

ជាពិណសសសោឋ គរ ផទេះសំោក្ ់ណភាជៃយីោឋ ៃ ៃិងរម្ណីយោឋ ៃ ណដើម្បីស្សវងយល់អពំីដំណណើររបតិបតាកិារ

ធុរក្ិចច ៃងិម្តិណោបល់ក្នងុការអភិវឌ្ឍណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ សោឋ គរ ៣ក្ស្ៃេង ផទេះសំោក្់ ៧ក្ស្ៃេង 

ណភាជៃយីោឋ ៃ ៦ក្ស្ៃេង រម្ណីយោឋ ៃ ៥ក្ស្ៃេង បាៃចូលរមួ្ក្នុងការសទង់ម្តរិបណភទ្ទី្២ណៃេះ។ 

- របណភទ្ទ្៣ី៖ ការសទង់ម្តិជាមួ្យបុគគលិក្បណរម្ើការតាម្មូ្លោឋ ៃអាជីវក្ម្មណទ្សចរណ៍  ណដើម្បីស្សវងយល់

អំពសីាថ ៃភាពការង្ហរក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ បុគគលកិ្ចំៃៃួ ៤២ នាក្ ់ បាៃចូលរួម្ក្នងុការ

សទង់ម្តិរបណភទ្ទី្៣ណៃេះ។ 

- របណភទ្ទី្៤៖ ការសទង់ម្តិជាមួ្យរបជាពលរដឋមូ្លោឋ ៃ ណដើម្បីស្សវងយល់ពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួម្របស់

ពួក្គត់ក្នងុការទាញយក្ផលរបណោជៃព៍ីវិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី។ របជាពលរដឋ ១០០នាក្់ ក្នងុ

ភូមិ្ចំៃួៃ ៨ ក្នុងណខ្តា រួម្មាៃ ភូមិ្ណៅកា ភូមិ្ពូតំាង ភូមិ្ពលូងូ ភូមិ្អណាូ ងរក្ែឹង ភូមិ្ពូ្ប ភូមិ្ពូស្រតង 

ភូមិ្ពូណែេះ ៃងិភូមិ្ក្ោា ល បាៃចូលរួម្ក្នងុការសទង់ម្តរិបណភទ្ទី្៤ណៃេះ។ 

 វធិសីាស្រសាទ្៣ី៖ បនាទ ប់ពកីារចុេះណធវើអណងកត រក្ុម្ការង្ហរបណចចក្ណទ្សរបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង បាៃចុេះជបួ

ពិភាក្ា ៃងិរបមូ្លទិ្ៃនៃ័យជាមួ្យម្ៃទីរជំនាញ ៃងិសាថ ប័ៃោក្ព់ៃ័ធក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរី ណរកាម្រូបភាពជាការរបជុំពភិាក្ា 

ៃិងការសមាភ សៃ៍ (Focused Group Discussion and In-dept Interview) ស្ដលបាៃរបរពឹតាណៅកាលពីក្ំែុងស្ខ្មិ្ែុនា 

ៃិងស្ខ្ក្ក្កោ ឆ្ងន ំ២០២០។  ការវិភាគទិ្ៃនៃ័យស្បបគុណភាពវិស័យ (Qualitative Method) រតូវបាៃណរបើរបាស់ណដើម្បីវិភាគ

ទិ្ៃនៃ័យស្ដលទ្ទួ្លបាៃពកីារចុេះជបួពភិាក្ា ៃងិរបមូ្លទិ្ៃនៃយ័ណៃេះ។ រក្ុម្ការង្ហរបណចចក្ណទ្ស បាៃជបួពភិាក្ាជាមួ្យ

អងគភាពជនំាញចំៃៃួ ១៣ ក្នុងណខ្តា រួម្មាៃ ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ ម្ៃទីរណរៀបចំស្ដៃដី ៃគរូបៃីយក្ម្ម ៃងិសំណង ់ម្ៃទីរស្ផៃការ 

ម្ៃទីរក្សិក្ម្ម រុកាខ របមាញ់ ៃិងណៃសាទ្ ម្ៃទីរបរិសាថ ៃ ម្ៃទីរស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពល ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃងិ

ៃវាៃុវតាៃ៍ ម្ៃទីរការង្ហរ ៃិងបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈ ម្ៃទីរសាធារណការ ៃិងដឹក្ជញ្ាូៃ ម្ៃទីរធៃធាៃទឹ្ក្ ៃងិឧតៃុយិម្ 

ម្ៃទីរវបបធម៌្ ៃិងវិចិរតសិលបៈ ម្ៃទីរអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ ៃងិសាលារក្ងុស្សៃម្ណនារម្យ។ 

រពម្ជាមួ្យការរបមូ្លទិ្ៃនៃយ័ខាងណលើ គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងណរៀបចំស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ណខ្តា

ម្ណឌ លគិរី បាៃណរៀបចំក្ិចចរបជុំពិណរគេះណោបល់ សិកាខ សាលាពិណរគេះណោបល់ ក្ិចចរបជុំរក្ុម្ការង្ហរបណចចក្ណទ្ស ៃិង

ក្ិចចរបជុំគណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងជាណរចើៃដង ម្ៃុៃងឹនៃដលក់ារសណរម្ចបាៃៃវូស្ផៃការណម្ណៃេះ។ 
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ឧបសតព័នធ គ្៖ ទិននន័យបសនាតោព្កាហវិក តារាខ និខរបូភារ 

ក្. ទ្ៃិនៃយ័បស្ៃថម្ជារកាហវកិ្ 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្១ី៖ ណគលបណំងណភៀ្វណទ្សចរម្ក្ទ្សសនាណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្២ី៖ សាថ ៃភាពម្ខុ្របររបស់ណភៀ្វណទ្សចរស្ដលម្ក្ក្ម្ាៃាណៅណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៣ី៖ ម្លូណហតសុ្ដលណភៀ្វណទ្សចរម្ៃិបាៃណៅដលណ់គលណៅណទ្សចរណ៍ម្យួចៃំៃួ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

បំគេញការងារ ១២% 

គ វ្ើ្ុរកិចច និងអាជីវកម្ម  

២% 

ច្ងៃ្ក្ាក/បុណយ

ជាតិ៥៤% 

គៅគលងមិ្តតភកតិ/

សាច់ញាតិ ១៤% 

គនេងៗ 

១៨% 

អាជីវករ 

២២% 

ម្ស្រនតីរាជការ 

៣២% 

្ិ្េ-និ្េិត 

១៨% 

បុគគលិកក្កុម្ហ ុនឯកជន 

១៤% 

ក្ិករ/្ិបបករ...  

៨% 

គនេងៗ ៦% 

គេលគវលាមិ្នក្គប់ក្ោន់   

២៨,៣១% 

មិ្នទាន់ានសាា ក្ញ្ញា

បងាា ញនាូវក្គប់ក្ោន់  

១៧,៧% 

កងវះេ័ត៌ាន  

២០,៣៥% 

នាូវេិាក  ១៤,១៥% 

កងវះ្ុវតថិភាេ   0% 

គនេងៗ  ១៩,៤៦% 
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្ណ្ឋា រោរ នទះ្ំណ្ឋក់ គភាជនីយដ្ឋា ន រម្ណីយដ្ឋា ន 

អគគិ្នីរ ា ៨៧% ៨៩% ៩៦% ៨០% 

ា៉ា ្ីុនគភា ើង ១៣% ១០% ២% ០% 

្ូឡា ០% ១% ២% ២០% 

៨៧% ៨៩% ៩៦% 
៨០% 

១៣% ១០% 
២% ០% ០% ១% ២% 

២០% 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៤ី៖ ការណរបើរបាស់ទ្កឹ្សាអ តណៅតាម្អាជវីក្ម្មណទ្សចរណ៍ក្នងុណខ្តាម្ណឌ លគិរ ី

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៥ី៖ ភាគរយនៃការណរបើរបាស់ទ្កឹ្សាអ តរបស់របជាពលរដឋម្លូោឋ ៃ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៦ី៖ ការណរបើរបាស់ ម្ពលអគគសិៃណីៅតាម្ម្លូោឋ ៃអាជកី្ម្មណទ្សចរណ៍ 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

្ណ្ឋា ោរ នទះ្ំណ្ឋក់ គភាជនីយដ្ឋា ន រម្ណីយដ្ឋា ន 

ទឹករ ា 50% 58% 72% 0%

ទឹកអណត ូង 40% 42% 28% 92%

ទឹកគភាៀង 10% 0% 0% 2%

ក្បភេគនេងៗ 0% 0% 0% 6%

50% 

58% 

72% 

0% 

40% 42% 

28% 

92% 

10% 

0% 0% 2% 0% 0% 0% 
6% 

ទឹកសាា តរ ា  ៨% 

ទឹកអណត ូង ៦២% 

ទឹកគភាៀង ១០% 

ទឺកអូរ ១៧% 

ក្បភេទឹកគនេងៗ  

៣% 
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្ំណល់នទះាយ ាា ទ្ិក ក្កដ្ឋ្ ្ំបក ប/កំប៉ាុង 
្ំណល់មិ្នអាច

ផ្កច្ចែ 

្ំណល់គនេងៗ 

គទៀត 

្ណ្ឋា ោរ ៤៥% ១០% ៥% ៣០% ៥% ៥% 

នទះ្ំណ្ឋក់ ៣០% ២៥% ១៥% ២០% ៥% ៥% 

រម្ណីយដ្ឋា ន ៣៧% ១៩% ១០% ២១% ៥% ៨% 

គភាជនីយដ្ឋា ន ៤១% ២២% ៧% ២១% ៤% ៥% 

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

៥០% 

រម្ណីយដ្ឋា ន គភាជនីយដ្ឋា ន 

បផ្នា ៣៣% ៣៥% 

ផ្នាគ ើ ១៦% ១២% 

សាច់ក្ជកូ ១២% ១៥% 

សាច់គោ ១៤% ១៥% 

បកេី ១៧% ៩% 

សាច់ក្តី ៨% ១១% 

គក្គឿង្មុ្ក្ទ ០% ២% 

០% 

១០% 

២០% 

៣០% 

៤០% 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៧ី៖ ការស្បងស្ចក្សំណល់រងឹ ៃងិសំរាម្ណៅតាម្ម្លូោឋ ៃអាជវីក្ម្មណទ្សចរណ៍ 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

រកាហវកិ្បស្ៃថម្ទ្៨ី៖ ការណរបើរបាស់ផលតិផលក្សិក្ម្មណៅតាម្ណភាជៃយីោឋ ៃ ៃងិរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍ 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

ខ្. ទ្ៃិនៃយ័បស្ៃថម្ជាតារាង 

តារាងបស្ៃថម្ទ្១ី៖ ម្តណិោបលណ់ភៀ្វណទ្សចរណលើណសវាក្ម្មណទ្សចរណ៍ 

ណសវាក្ម្ម លអោស់ លអ ម្ធយម្ ពរងងឹបស្ៃថម្ ណផសងៗ 

ក្ស្ៃេងសាន ក្់ណៅ ១០% ៧២% ១២% ៦% ០% 

ម្ាបូអា រ ៃងិណភសជាៈ ១២% ៣៨% ១២% ៣៦% ២% 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 100 

ម្គគុណទ្ទសក្៍តំបៃ ់(របសិៃណបើមាៃ) ២% ២៨% ១០% ២០% ៤០% 

ម្ណធាបាយណធវើដំណណើរ ២% ៤២% ២៤% ៣២% ៨% 

ក្ម្មវិធីក្ម្ាៃា ០% ២២% ២២% ១៦% ៤៨% 

អនក្បណរម្ើការក្នងុវិស័យណទ្សចរណ៍ ២% ៣០% ៣៨% ២៦% ៤% 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

តារាងបស្ៃថម្ទ្២ី៖ ម្តណិោបលណ់ភៀ្វណទ្សចរណលើការអភវិឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ 

ការអភវិឌ្ឍផលតិផលណទ្សចរណ៍ែមីៗ  
ចំបាចខ់ាេ ំង ចំបាច ់

ម្ៃិសវូ

ចំបាច ់
ម្ៃិចំបាច ់

គម ៃ

ណោបល ់

៥ ៤ ៣ ២ ១ 

សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពង ណបាេះតង ់ណដើរនរព ៤៦% ៣៤% ៦% ៦% ៨% 

សក្ម្មភាពរស់ណៅជាមួ្យបងបអូៃជៃជាតិណដើម្ភាគតិច ១២% ៥៤% ២០% ៨% ៦% 

សក្ម្មភាពណធវើសិបបក្ម្មជាមួ្យរបជាជៃ ៥៦% ២៤% ១០% ២% ៨% 

សក្ម្មភាពក្សិ-ណទ្សចរណ៍ ៥២% ៣២% ៨% ៤% ៤% 

សក្ម្មភាពក្ម្ាៃានា ណពលរារតី ឬក្ម្មវិធីណផសងៗ ៣៨% ៣៦% ១៨% ៤% ៤% 

សក្ម្មភាពោណំដើម្ណ ើអៃុសាវរីយ៍ ៥២% ៣២% ៤% ៨% ៤% 

សក្ម្មភាពណរៀៃណធវើម្ាបូ ១៨% ៣៦% ៦% ៦% ៣២% 

សក្ម្មភាពក្ឡីាណទ្សចរណ៍ ៣០% ៥៨% ៦% ២% ៤% 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

តារាងបស្ៃថម្ទ្៣ី៖ ម្តណិោបលណ់ភៀ្វណទ្សចរណលើណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធ 

ណហោឋ រចនាសម្ពៃ័ធ 
ចំបាចខ់ាេ ំង ចំបាច ់ ម្ៃិសវូចំបាច ់ ម្ៃិចំបាច ់ គម ៃណោបល ់

៥ ៤ ៣ ២ ១ 

ផេូវតភាា ប់ណៅកាៃត់ំបៃ់ណទ្សចរណ៍សំខាៃ់ៗជាមួ្យ

បណង្ហគ លណភេើង 
៧២% ១៨% ៤% ៤% ២% 

បញ្ារពត័ម៌ាៃណទ្សចរណ៍/ម្ជឈម្ណឌ លពត័៌មាៃ ៦៨% ២០% ៤% ២% ៦% 

សាេ ក្សញ្ញា បង្ហា ញផេូវ/តំបៃ់ណរគេះ ន ក្ ់ ៦៨% ២៤% ៤% ២% ២% 

សាេ ក្សញ្ញា ណៅកាៃ់ណគលណៅណទ្សចរណ៍នានា ៧២% ២០% ៤% ២% ២% 

ចំណតរែយៃា/បៃទប់ទឹ្ក្ ៥៨% ២៨% ១០% ២% ២% 

មាៃធុងសំរាម្រគប់រគៃ់ ៃងិណធវើការស្បងស្ចក្សំរាម្

ណៅតាម្របណភទ្ 
៥៨% ២៤% ១២% ២% ៤% 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 101 

តារាងបស្ៃថម្ទ្៤ី៖ ម្តណិោបលណ់ភៀ្វណទ្សចរណលើសុវតថភិាពណភៀ្វណទ្សចរ ៃងិគណុភាព ៃងិតនម្េណសវាក្ម្ម 

សុវតថភិាពណភៀ្វណទ្សចរ 
ចំបាចខ់ាេ ំង ចំបាច ់

ម្ៃិសវូ

ចំបាច ់
ម្ៃិចំបាច ់ គម ៃណោបល ់

៥ ៤ ៣ ២ ១ 

មាៃប លូីសណទ្សចរណ៍ណៅណគលណៅណទ្សចរណ៍ ៧២% ៣៤% ៤% ០% ២% 

មាៃភាន ក្់ង្ហរសណស្រង្ហគ េះបឋម្ណៅតាម្ណគលណៅ

ណទ្សចរណ៍ 
៥២% ៣៨% ១៤% ២% ២% 

ណលខ្ទូ្រស័ពទទំ្នាក្់ទំ្ៃងជាមួ្យអាជ្ាធរមូ្លោឋ ៃ ៦៤% ៣៦% ១០% ០% ១០% 

គុណភាព ៃិងតនម្េ  

គុណភាពផលតិផល ៃងិតនម្េសម្រម្យ ២៦% ៦៤% ១០% ០% ០% 

(របភព៖ ការសិក្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

គ. ទ្ៃិនៃយ័បស្ៃថម្ជារបូភាព 

របូភាពបស្ៃថម្ទ្១ី៖ សូចនាក្រសំខាៃ់ៗ សរមាប់វស័ិយណទ្សចរណ៍ក្ម្ពុជា ក្នងុឆ្ងន ំ២០១៩ 

 

(របភព៖ រក្សួងណទ្សចរណ៍) 

របូភាពបស្ៃថម្ទ្២ី៖ គរំសូាលរបជុរំសបតាម្សាងោ់ MICE អាសា ៃ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 102 

របូភាពបស្ៃថម្ទ្៣ី៖ សក្ម្មភាពណទ្សចរណ៍ផសងណរពងក្ម្ាៃា 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

របូភាពបស្ៃថម្ទ្៤ី៖ ៃមិ្មតិសញ្ញា គរំសូរមាបវ់តថអុៃសុាវរយីស៍្ខ្មរ 

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

របូភាពបស្ៃថម្ទ្៥ី៖ គរំៃូមិ្មតិសញ្ញា ក្សិោឋ ៃសររីាងគ ម្ណឌ លគិរ ី

 

(របភព៖ ការសកិ្ារបស់គណៈក្ម្មការអៃាររក្សួង) 

 

 

  



ស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០២១-២០៣៥ ទ្ំព័រ 103 

ឯកសារម្ោខ 

១. ស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាអភិវឌ្ឍៃជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ 

២. យុទ្ធសាស្រសាចតុណកាណដំោក្ក់ាលទី្៤ របស់រាជរោឋ ភិបាល ៃតីកិាលទី្៦ នៃរដឋសភា 

៣. ណគលៃណោបាយជាតិណទ្សចរណ៍, ២០០៩ 

៤. ណគលៃណោបាយជាតិណអក្ូណទ្សចរណ៍ ២០១៩-២០៣០ 

៥. ណគលៃណោបាយអភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យឧសាហក្ម្មឆ្ងន ំ ២០១៥-២០២៥ 

៦. ស្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ ២០១២-២០២០,រក្សួងណទ្សចរណ៍, ឆ្ងន ំ២០១២ 

៧. របាយការណ៍បណចចក្ណទ្សសា ីពីស្ផៃការណរៀបចំស្ដៃដីណខ្តាម្ណឌ លគិរី, គណៈក្ម្មការណរៀបចំស្ដៃដី ៃងិៃគរូបៃយី

ក្ម្មណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០២១ 

៨.  ណសចក្ាីរោងស្ផៃការអភិវឌ្ឍតបំៃ់រតីណកាណអភិវឌ្ឍៃ ៍ក្ម្ពុជា-ឡាវ-ណវៀតោម្ ២០២១-២០៣៥ ណឆ្ងព េះណៅចក្ខុវិស័

យ ២០៣០, ឆ្ងន ំ២០១៩ 

៩. ឯក្សារពត័ម៌ាៃសាថ ៃភាពសា ីពណីសដឋក្ិចច សងគម្ក្ិចច ឆ្ងន ំ២០២០, ម្ៃទីរស្ផៃការណខ្តាម្ណឌ លគិរី, 

 ឆ្ងន ំ២០២០ 

១០. ស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាអភិវឌ្ឍៃ៍ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ២០១៤-២០១៨ ៃិង ២០១៩-២០២៣, ម្ៃទីរ

ណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០១៣ ៃងិឆ្ងន ំ២០១៨ 

១១. ណគលការណ៍ស្ណនំា ៃងិឧបក្រណ៍តាម្ោៃរតួតពៃិិតយ ៃងិវាយតនម្េសហគម្ៃ៍ណទ្សចរណ៍ ៃងិណអក្ូ ណទ្សចរណ៍

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិងអងគការ WWF, ឆ្ងន ំ២០១៥ 

១២. ណសៀវណៅវគគបណាុ េះបោា ល ណគលការណ៍ស្ណនំា ៃងិឧបក្រណ៍តាម្ោៃរតួតពៃិិតយ ៃងិវាយតនម្េសហគម្ៃ៍

ណទ្សចរណ៍ ៃិងណអក្ូណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី ៃិង អងគការ WWF, ឆ្ងន ំ២០១៥ 

១៣. ក្រម្ងបញ្ា ីរម្ណីយោឋ ៃណទ្សចរណ៍, ម្ៃទីរណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០១៩ 

១៤. ក្ម្មវិធីវិៃិណោគ ៣ឆ្ងន ំរកំ្លិ ៃងិ៥ឆ្ងន ំរកំ្លិ រក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, សាលារក្ុងស្សៃម្ណនារម្យ, ឆ្ងន ំ

២០២០ 

១៥. របាយការណ៍ការង្ហររបចំឆ្ងន ំ២០១៩, ម្ៃទីរឧសាហក្ម្ម វិទ្ាសាស្រសា  បណចចក្វិទ្ា ៃិងៃវាៃុវតាៃ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, 

ឆ្ងន ំ២០១៩ 

១៦. ស្ផៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ រយៈណពល៥ឆ្ងន ំ, ម្ៃទីរវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈណខ្តាម្ណឌ លគិរី, 

ឆ្ងន ំ២០២០ 

១៧. ឯក្សាររសាវរជាវរបវតារិបនពណី ទំ្ណៃៀម្ទ្មាេ ប់ជៃជាតិណដើម្ភាគតិចពនង ែមូៃ រអងូ ណរកាល ចរា៉ែយ ភនំណោេះរក្មំុ្ ភនំ

ណរកាល មុ្ខ្ម្ាបូជៃជាតិណដើម្ភាគតិចពនង វិធសីាស្រសា ណធវើរសាតាស្ប  ៃិងបិតរសាោង, ម្ៃទីរវបបធម៌្ ៃងិវិចិរតសិលបៈ

ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០១៨ 

១៨. សថ ិតិសហរគសរគឹេះសាថ ៃសរបុ្មាសទី្១ ឆ្ងន ំ២០២០, ម្ៃទីរការង្ហរ ៃងិបណាុ េះបោា លវិជាា ជីវៈណខ្តាម្ណឌ លគិរី, 

ឆ្ងន ំ២០២០ 
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១៩. របាយការណ៍សា ីពកីារផសពវផាយការណរបើរបាស់ពលក្ម្មក្មុារ ការរបយុទ្ធរបឆំ្ងង ការជញួដូរស្រសា ី ៃងិក្មុារ ៃងិការ

រគប់រគងពលក្រចំោក្រសុក្ក្នុង ណរៅរបណទ្ស, ម្ៃទីរការង្ហរ ៃងិបណាុ េះបោា លវិជាា ជវីៈណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ

២០២០ 

២០. ស្ផៃការយុទ្ធសាស្រសាែវិកាឆ្ងន ំ ២០២០-២០២២, ម្ៃទីរក្សកិ្ម្ម រុកាខ របមាញ់ ៃងិណៃសាទ្ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ

២០២០ 

២១. តារាងសាថ ៃភាពនៃការផគតផ់គងអ់គគិសៃីណៅតាម្បោា រសុក្ រក្ុង, ម្ៃទីរស្រ៉ែ ៃងិ ម្ពលណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០២០ 

២២. ស្ផៃការសក្ម្មភាពឆ្ងន ំ២០២០, ម្ៃទីរសាធារណការ ៃងិដឹក្ជញ្ាូៃណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០២០ 

២៣. រក្បខ្ណឌ វិៃិណោគរយៈណពលរបំាឆ្ងន ំរបស់ម្ៃទីរបរិសាថ ៃណខ្តាម្ណឌ លគិ រី, ឆ្ងន ំ២០២០ 

២៤. លទ្ធផលនៃការចុេះអណងកត ៃងិរបមូ្លទិ្ៃនៃ័យរបស់រក្ុម្ការង្ហរបណចចក្ណទ្សនៃគណៈក្ម្មការអៃាររក្សួងសិក្ា

ណរៀបចំស្ផៃការណម្អភិវឌ្ឍៃ៍ វិស័យណទ្សចរណ៍ណខ្តាម្ណឌ លគិរី, ឆ្ងន ំ២០២០។ 
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